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ASSOCIACIÓ CATALANA
DE PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA

 
Plaça de la Bonanova 11, entresòl 2a

08022, BARCELONA
 

Tel: (+34) 93 212 78 96
www.psicoterapeuta.org

master.semipresencial.dissabte@psicoterapeuta.org
 

Horari de secretaria del màster:
Dilluns, dijous i divendres de 8 a 15 h.
Tercers dissabtes de mes de 9 a 14 h 

Marga Torrens

Formació de psicoterapeutes

L'ACPP està vinculada a la FEAP
(Federación Española de Asociaciones de

Psicoterapeutas)
 

La Generalitat de Catalunya ha expressat
el compromís de reconèixer els membres

de la FEAP com a professionals acreditats
per a realitzar els tractaments

psicoterapèutics als estaments públics

Direcció i coordinació

Elizabeth Llorca Serrano
Núria Tomàs Bonet

Consulteu el currículum del professorat al web



Característiques
Dos cursos acadèmics
Càrrega lectiva no presencial: entrega
de tasques i treballs
Treball de Final de Màster (TFM)
Un any de psicoteràpies supervisades  o
bé pràctiques externes a:

Requisits d'accès
Grau en psicologia o medicina i formació
bàsica en psicoteràpia psicoanalítica.
En cas que es vulgui optar a realitzar
alguna convalidació, s'hauran d'aportar els
certificats oportuns. Calendari

Classes presencials el 3r dissabte de cada
mes, d’octubre a juliol, de 10h a 14h i de
15.30h a 19.30h (excepte a l'abril que serà
el 1r dissabte i al juliol que serà el 2n)

Objectius
Aprendre els coneixements de la
teoria psicoanalítica basant-nos en autors
actuals.
 
Aprofundir en la comprensió de la
psicopatologia i en els aspectes tècnics del
treball psicoterapèutic en general (adults,
infants, adolescents, famílies i parelles).

Primer curs

Autors Postkleinians (5 c.p.)
El gir relacional en psicoanàlisi: (5 c.p.)
El patiment psicòtic i com afecta en la
relació amb el món: (10 c.p.)
La psicoteràpia psicoanalítica en nens,
adolescents i adults. Eines per a
l'organització de la psicoteràpia des de
l'inici fins a l'acabament: (10 c.p.)
Supervisió de material clínic en grups
reduïts: (5 c.p.)
Psicopatologia de les relacions de
parella: (5 c.p.)

Segon curs

El patiment neuròtic i com afecta en la
relació amb el món: (10 c.p.)
Com intervenir des de la psicoteràpia
psicoanalítica en diferents situacions
vitals que poden ocasionar conflictes o
ansietats especials: (10 c.p.)
Psicopatologies basades en les falles del
narcisisme: (10 c.p.)
Supervisió de material clínic en grups
reduïts: (5 c.p.)
Psicopatologia de les relacions familiars:
(5 c.p.)

Assignatures

Admissió
Valoració del currículum i entrevista
personal que caldrà concertar prèviament
a través de secretaria.

Preus i forma de pagament
Per formalitzar la inscripció: 150 €
La resta de l’import del curs es farà efectiu
abans del dia 25 de setembre de 2019.
 
Primer Curs: 1.600 €
Segon Curs: 1.600 €
Pràctiques: 1.020 €
 
Per transferència bancària o ingrés bancari
al compte corrent de l’ACPP:
ES23 0182 3169 21 0200120943
 
Hi ha la possibilitat de fer el pagament en
terminis.

Tutories
Cada alumne/a disposarà d’un tutor/a que
l’orientarà i assessorarà en la seva
formació teòrica i pràctica.

Cursos complementaris 
d'especialització
Assignatures requerides per a ser admès a
l’ACPP com a especialista en infància o
grups:

*c.p.: classes presencials

CDIAPs EDAI de Sant Martí i de
les Corts
Centre de Psicologia CANVIS
CREARE Centro de Psicoteràpia
Centre Assistencial de Salut de la
UAB
Centre d’Higiene Mental de
Cornellà
Centre de Salut El Faristol SCP
CSMA de Tàrrega
CSMIJ Baix Empordà
Centre Especial Carrilet
Clínica Psicoanalítica
Baungarten- Santamaria, de
València
Fundació Ferran Angulo
Fundació Orienta: CSMIJs de
Castelldefels, d’El Prat de
Llobregat, de Gavà, de l’Hospitalet
i de Sant Boi
Hospital Universitari Sant Joan,
de Reus
Sant Pere Claver Fundació
Sanitària, de Barcelona

Impacte de les institucions en els
diversos grups que hi formen part. Com
ens afecta? (5 c.p.): 200 €
Seminari d'experiència grupal: 2 caps de
setmana (divendres tarda i dissabte
matí): 350 €
Observació de nadons (12 c.p.): 496 €


