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Programa del seminari núm. 3 

SUPERVISIÓ CLINICA i PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA 
RELACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docents:  Rosa Velasco 
 
Rosa Velasco: Metge Psicoanalista. Membre de la SEP i de la Associació Psicoanalítica 
Internacional (IPA)  Presidenta de IARPP-E (Associació Internacional  per la Psicoanàlisi i la 
Psicoterapia Psicoanalítica Relacional). Supervisora i docent en l’àmbit estatal e internacional, 
a la sanitat pública (ICS), a diverses institucions i a la consulta privada. Autora de diversos 
treballs teórico-clíniques publicats a revistes especialitzades com la Revista Catalana de 
Psicoanàlisi, Revista on line CeIR, Temas de Psicoanálisis, Psychoianalytic Inquiry, Aperturas 
psicoanalíticas, Intercambios/Intercanvis, Intersubjectiu. L’article “El trauma a l’etapa de les 
vergonyes” publicat a la Revista Catalana de Psicoanàlisi es un dels seus treballs mes 
representatius. L’afecte de vergonya es l’afecte central en molts dels seus treballs. 

  

Adreçat a: A professionals de la salut mental que vulguin incorporar eines psicoanalítiques re-
lacionals per treballar en psicoteràpia i psicoanàlisi 

         Objectius:  Augmentar l’eficàcia terapèutica i desenvolupar l’ identitat del terapeuta          
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           Continguts:  

 Revisió de la clínica presentada per els inscrits i anàlisis en grup de l’evolució del pro-
cés psicoterapèutic des d’una perspectiva psicoanalítica relacional  

Metodologia:  

A cada una de les sessions dues persones es prepararan la vinyeta clínica que es re-
visarà amb la participació del grup i la conducció de la directora del seminari.  A la 
sessió consecutiva el/la terapeuta donarà un feedback al grup de la revisió clínica an-
terior. 

Dates: Dilluns, 8 d’octubre, 12 de novembre, 10 de desembre de 2018, 11 de febrer i 11 març 
de 2019. 

Horari: de 19.30 a 21 hores. 

          Durada: 7.5 hores lectives. 

Preu : associats 67.50 €. No associats 105€. 

 

          INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ: 

Us podeu inscriure en el seminari omplint el formulari d’inscripció,  sol·licitar-lo a  Secretaria  
trucant al  93 212 78 96 (Marga), o enviant un e-mail secreria@psicoterapeuta.org  
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