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MÀSTER DE 
PERFECCIONAMENT EN 
PSICOTERÀPIA 
PSICOANALÍTICA 

Modalitat Presencial Dimarts 
 

Tutories 
Durant els cursos dels Màsters cada alumne disposarà d’un tutor que 
l’orientarà i assessorarà tant pel que fa a la seva formació teòrica com pràctica. 

 
Hi haurà també u n  responsable del Programa de Pràctiques en les 

Institucions públiques. 
 

          

 

 

Primer Curs: 

realització 2018-2019 

▪ Psicopatologia de la Infància i de l’Adolescència: 
psicosomatosi, psicopaties, addiccions i perversions. 
 

▪ Psicopatologia d’Adults: psicosomatosi, psicopaties, addiccions 
i perversions. 
 

▪ Tècnica en nens, adolescents i adults. El procés 
psicoterapèutic, des de l´inici a l´acabament. 

 
▪ Autors Postkleinians. 

 
▪ Supervisió de Material Clínic en grups reduïts. 
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Curs 2018-2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observació de Nadons  
El seminari d’Observació de Nadons, segons el mètode d’Esther Bick, és 
fonamental per comprendre l’impacte de les primeres relacions entre el 
bebè i la seva mare. També és molt important per l’adequat funcionament 
biològic, benestar sensorial i aprenentatges.   
 
Permet descobrir les dinàmiques sistèmiques familiars que convergeixen en 
la gènesi de la vida emocional així com les seves mancances. 

 
 

  10 classes de 2 hores 
  
  Preu: 332 euros 

 
 
 

Segon Curs:  

realització 2019-2020 
 

▪ Autors psicoanalistes contemporanis. El pensament psicoanalític de 

Wilfred Bion i Donald Meltzer. 

 
▪ Psicoteràpia de Parella i Família. 

 

▪ Aprofundiment en la Teoria de la Tècnica en Psicoteràpia 
Psicoanalítica de Nens i Adolescents.   

 
▪ Aprofundiment en la Teoria de la Tècnica en Psicoteràpia 

Psicoanalítica d’Adults. 
 

▪ Psicopatologia a l’Edat Adulta:  Trastorns neuròtics, trastorns límit 
de la personalitat, pacients “borderlines”, psicosis, psicosis incipient. 

 

▪ Supervisió de Material Clínic en grups reduïts. 
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  Treball de Màster 
 

S’haurà  de realitzar un treball  a  partir  de material clínic que integri  els 
coneixements teòrics i pràctics que s’han aprés durant el curs lectiu. 
Durant el Treball de Màster els tutors orientaran i assessoraran per tal 
d’aprofundir amb el tema escollit.  
Es necessari incloure els coneixements assolits en les pràctiques realitzades 
en les Institucions públiques. 

 

 

 

 
Inici i durada dels cursos:  Els cursos s’iniciaran la segona quinzena d’octubre 
i finalitzaran el mes de juny. 

 
Horari de classes: Les classes tindran lloc els dimarts i començaran a les 
19.45 h. i acabaran a les 23.30 h. En el moment de realitzar la inscripció es 
facilitarà l’horari detallat de cada una de les assignatures. Es podrà realitzar de 
forma presencial o semipresencial. 
 

Entrevista d’Admissió: Les persones interessades per qualsevol dels Màsters, 
caldrà que concertin una entrevista personal a través de la s ecretaria 
administrativa: Núria Daudé, 932127896. Hauran de portar el seu currículum. 
En el cas que es pugui realitzar alguna convalidació els interessats hauran 
d’aportar els certificats oportuns de la formació prèvia que haurà de ser 
reconeguda per l’Escola de l’ACPP. 

           

Preus i forma de pagament del Màster de Perfeccionament en 
Psicoteràpia Psicoanalítica, modalitat Presencial 
   

    Preu curs 2018-2019: 1420 euros 

    Preu curs 2019-2020: 1490 euros 

 

    Preu pràctiques: 1020 euros (180 hores, es poden realitzar en un o dos cursos) 

    Preu assignatures soltes: 260 euros 

 

El Màster de Perfeccionament també es pot realitzar en modalitat semipresencial 
en dos cursos. 

 

En qualsevol modalitat per més informació consulteu a Secretaria de l’Escola de 
l’ACPP 

Núria Daudé: master.presencial@psicoterapeuta.org 

                          escola.acpp@gmail.com 

                          master.semipresencial.dimarts@psicoterapeuta.org 

 

   Descompte 5% si es fa la inscripció fins el dia 30 de juliol 2018 

 
La matriculació es farà efectiva a la Secretaria de l’Escola de l’ACPP 

Tel. (+34) 93 212 78 96 
htpp://www.psicoterapeuta.org 
master.presencial@psicoterapeuta.org 
master.semipresencial.dimarts@psicoterapeuta.org 

 
 

El pagament s’efectuaran de la forma següent: 
Per transferència bancària o ingrés bancari al compte corrent de l’Escola de 
l’ACPP: 
BBVA-CX: ES56 0182 3169 2602 0024 3682 

▪ 150 €, en formalitzar la inscripció. 
▪ La resta de l’import del curs es farà efectiu abans del dia 25 de setembre. 

▪ Hi ha la possibilitat de fer el pagament en terminis 

 

mailto:master.presencial@psicoterapeuta.org
mailto:escola.acpp@gmail.com
mailto:master.semipresencial.dimarts@psicoterapeuta.org
http://www.psicoterapeuta.org/
mailto:master.presencial@psicoterapeuta.org
mailto:master.semipresencial.dimarts@psicoterapeuta.org
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PROGRAMA DE PRÀCTIQUES DEL MÀSTER 

 

Durant el procés de formació dels Màsters en Psicoteràpia Psicoanalítica, en 
qualsevol de les seves modalitats, l’alumne haurà de realitzar un curs de 
pràctiques  en les institucions públiques. 

 
 

El Programa de pràctiques consisteix en:  
Poder aplicar els coneixements teòrics a la pràctica clínica. Les activitats   que 
es realitzaran dependran de les possibilitats d’oferta de cada institució: 

▪ Observació del Procés Diagnòstic. Primeres entrevistes. 

▪ Realització de Diagnòstics, Seguiments i Intervencions terapèutiques 
supervisades. 

▪ Assistència a la Supervisió del Procés Diagnòstic.  
▪ Observació de Casos amb Psicopatologies diverses. 

▪ Assistència a Sessions Clíniques i altres actes científics que la 
Institució consideri adients.  

 

 

Centres de Pràctiques 
 

▪ CDIAP EDAI Sant Martí i CDIAP EDAI les Corts. 
▪ Centre de Psicologia CANVIS 
▪ CREARE Centro de Psicoteràpia 
▪ Centre Assistencial de Salut de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 
▪ Centre d’Higiene Mental de Cornellà. 
▪ Centre de Salut El Faristol S.C.P. 
▪ Centre de Salut Mental d´ adults de Tàrrega. 
▪ Centre de Salut Mental Infantil Juvenil de Rubí. 
▪ Centre de Salut Mental i Juvenil Baix Empordà. 
▪ Centre Especial Carrilet. 
▪ Clínica Psicoanalítica Baungarten- Santamaria de Valencia. 
▪ Fundació Ferran Angulo. 
▪ Fundació Orienta: 

- CSMIJ de Castelldefels 
- CSMIJ d’El Prat de LLobregat 
- CSMIJ de Gavà 
- CSMIJ de l’Hospitalet 
- CSMIJ de Sant Boi 

▪ Hospital Universitari Sant Joan de Reus. 
▪ Sant Pere Claver Fundació Sanitària. Barcelona. 
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     Seminari d’Experiència grupal 

     

 

Es durà a terme durant dos caps de setmana. Tenen accés a aquest seminari els 
alumnes del Màster Presencial i Semipresencial. Com a professionals de la salut 
mental hem de poder observar, comprendre i interpretar tenint en compte els 
processos que es produeixen en els grups i les institucions. La complexitat de la 
dinàmica grupal i de la psicoteràpia de grup fa necessari viure l'experiència grupal 
a fi de viures directament les emocions que emergeixen en aquestes situacions. 
Aquest Seminari s’inspira en les tècniques d’estudi dels grups que començaren 
en la Tavistock Institute of Human Relations de Londres els anys 50. 
 
 

Per qualsevol informació que necessiteu dels cursos del Màster de 
Perfeccionament, Seminari d’Experiència Grupal i Diploma de Postgrau en 
Observació de Nadons i Atenció a la Infància, i Curs d’Observació de Nadons us 
podeu posar en contacte amb: 
 
Núria Daudé e-mail: escola.acpp@gmail.com. Telèfon: 932127896  
dilluns, dimecres i dijous de 10.30 a 14.30 h. dimarts de 19.00 a 22.00 h. 

 
 

Observació de Nadons i 
Atenció a la Petita 
Infància fins els 3 anys 
Horari: Un dissabte al 
mes de 10 a 19.30 h 
(amb 1,5 h per dinar). 
 
S' adreça: A un ampli 
ventall de professionals 
que treballen des de 
diferents disciplines: en 

Escoles Bressol, CDIAPs, Unitats de Neonatologia  dels Hospitals, en 
psicologia, pediatria, residents de medicina, llevadors, infermers pediàtrics, 
fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials i  altres.  

  Avui dia és imprescindible formar-se en els AVANÇOS en: 

A. Noves mirades en la tècnica d’Observació de nadons. 
B. Noves  tècniques de diagnòstic i abordatges terapèutics pels nadons i  el 

seu context.  
B. 1 Tècnica diagnòstica mitjançant observació de nadons 
B.2 Tècnica d’abordatges terapèutics dels nadons en el seu context: 
domicili familiar, escoles Bressol, altres.  
B.3 Tècnica d’observació de nadons en les unitats de neonatologia 

   Nous AVANÇOS terapèutics en els trastorns de la infància. 

Raons per fer el curs 

▪ Formar-se i participar en espais d’intercanvi teòric i clínic en el camp de 
l’observació de nadons. 

▪ Facilitar la formació dels professionals que treballen en petita infància. 

▪ Aprofundir les  intervencions terapèutiques en diferents àmbits: 

domicili familiar, Escoles Bressol o Preescolar, Unitats de neonatologia, 

altres. 

▪ Assistir a la parella de pares i atendre als grups familiars d’avui dia 

(divorcis, noves parelles, altres) pares adoptius.   

▪ Formar-se en la tècnica d’observació de nadons amb objectius i funcions 
terapèutiques. 

▪ Assolir funcions de responsabilitat en Institucions públiques.    

mailto:escola.acpp@gmail.com
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Professorat 
 
Jordi Arévalo Ventura. Psicòleg i Psicoterapeuta de l’ACPP: d’adolescents i adults. 
Màster en Psicopatologia d’Adults (UAB), Màster en Treball Clínic i Salut Mental (UB) 
i Màster en Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica (UdG). Docent del 
Màster de Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica de l’Escola de 
Psicoterapeutes de l’ACPP.  Ha treballat en diferents hospitals en Unitats d’Aguts, Sub-
Aguts, Hospitals de Dia, Consultes externes i Comunitats Terapèutiques de 
Toxicomanies a Barcelona i Londres. Actualment treballa a la Clínica de Sub-Aguts 
Llúria, CPB-SSM. Té el Certificat Europeu Europsy d’Especialista en Psicoteràpia. 
Supervisa altres professionals de la salut mental i es supervisat via online per un 
Psicoterapeuta Consultor de la Clínica Tavistock de Londres. Exercici professional a la 
pràctica privada. www.jordiarevalo.com. 

 

Pere Barbosa Colomer. Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica, Llicenciat en 
Ciències de la Educació i Diplomat en Psicologia Escolar. Membre Fundador de la 
SERYMP i de la Societat Catalana  del Rorschach i Mètodes Projectius i professor  de 
la Escola de la SCRIMP. Membre Fundador, Didacta i Psicoterapeuta de l´ACPP i de 
l´AEPP. Professor de l´Escola  de Psicoterapeutes de l´ACPP. Membre de la EFPP i de 
la FEAP. Professor del Màster de Psicopatologia Clínica i de l´Institut Universitari de 
Salut Mental de la Fundació Vidal i Barraquer de la Universitat Ramon LLull. 
 

Mª Cristina Betrian i Piquet. Psicoanalista, membre de la SEP-IPA, psicòloga clínica, 
psicoterapeuta, membre didacta de l'ACPP. Secretària de l’Equip Directiu de l’Escola 
de Formació de Psicoterapeutes. Docent del Màster semipresencial en Psicoteràpia 
Psicoanalítica de la Universitat de Girona i del Màster de Perfeccionament en la 
Psicoteràpia Psicoanalítica de l’Escola de Psicoterapeutes de l'ACPP.  Docent del 
Diploma de Postgrau en Observació de Nadons i Atenció a la Infància de 0 a 3 anys, 
UdG i docent del Diploma de Postgrau en Observació de Nadons i Atenció als Infants 
de 3 a 6 anys, UdG. Col.laboració amb el Centre Teràpia Internacional, CTI, l d’Elx.  

Joan Manuel Blanqué. Psiquiatre. Psicoterapeuta Didacta de l’ACPP. Coordinador 
del Programa de Psicosis incipients del CSMA de Montjüic de Sant Pere Claver 
Fundació Sanitària des de l’any 2007 al 2014. Docent de l’asignatura Relació Metge-
Malalt i Habilitats comunicatives de 2on curs del Grau de Medecina UAB-UPF. 
Docent de l’Escola de Psicoterapeutes de l’ACPP. 
 

Lourdes Busquets Ferré. Psicòloga Sanitària i psicoterapeuta del CDIAP-Equip40. 
Màster en Psicopatologia i Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica, Universitat Ramon 

Llull (Barcelona). Postgrau en Psicoteràpia Pares - Nens i Detecció Precoç en Signes 
d’Alarma d’Autisme, Londres. Té el certificat europeu EuroPsy d’especialista en 
psicoteràpia. Delegada europea de la Comissió de Nens i Adolescents de l'EFPP. 
Docent del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet.  . Docent del Màster semipresencial 
en Psicoteràpia Psicoanalítica de la Universitat de Girona i del Màster de 
Perfeccionament en la Psicoteràpia Psicoanalítica de l’Escola de Psicoterapeutes de 
l'ACPP.  Docent del Diploma de Postgrau en Observació de Nadons i Atenció a la 
Infància de 0 a 3 anys, UdG i docent del Diploma de Postgrau en Observació de 
Nadons i Atenció als Infants de 3 a 6 anys, UdG. 
 

Maria De Querol Cerdà. Psicòloga Clínica i Psicoterapeuta Didacta de l’ACPP. 
Membre Equip Directiu de l’Escola de Psicoterapeutes de l’ACPP: Vocal de pràctiques 
del Màster Presencial de Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica de l’Escola de 
Psicoterapeutes de l’ACPP i del Màster Semipresencial en  Psicoteràpia Psicoanalítica,, 
UdG. 
 

Alfredo Felices de la Fuente. Psicòleg. Psicoterapeuta i membre associat de l'ACPP. 
Adjunt de psicologia del CAS Sant Boi (Benito Menni C.A.S.M.) Màster en Psicoteràpia 
Psicoanalítica, Clínica Tavistock i Universitat d'Essex (UK); Máster en Perfeccionament 
en Psicoteràpia Psicoanalítica (Escola de Psicoterapeutes de l’ACPP) i Diploma en 
Grupanàlisi, Institut de Grupanàlisi (UK). Especialista en addiccions i psicosi. Docent del 
Màster Presencial de Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica de l’Escola de 
Psicoterapeutes de l'ACPP. Docent del programa de formació continuada de Benito 
Menni C.A.S.M. 

 

Jesús Gracia Alfranca. Psicòleg especialista en psicologia clínica. Psicoterapeuta 
didacta de l'ACPP. President del Consell Directiu de l'ACPP. Especialista en vellesa. 
Psicòleg clínic de la Unitat de Trastorn Mental Sever del CSMA de Sant Andreu, 
Barcelona. Docent del Màster Presencial de Perfeccionament en Psicoteràpia 
Psicoanalítica de l’Escola de Psicoterapeutes de l’ACPP. Docent del Màster 
Semipresencial en Psicoteràpia Psicoanalítica, UdG. 

 
Carmen Largo Adell. Psicòloga, psicoterapeuta formada a la PPIP. Magisteri. Post 
grau en RRHH per ESADE. Tècnic en Rorschach. Fundadora i didacta de l’ACPP. Ex 
delegada europea secció adults. Membre de la SCRIMP (Societat Catalana de 
Rorschach i Mètodes Projectius) i SERYMP. Membre fundadora del Grup 
Psicoanalític de Barcelona. Docent del Màster de Perfeccionament en Psicoteràpia 
Psicoanalítica de l’Escola de Psicoterapeutes de l’ACPP.  Experiència psicoterapeuta 
d’adults, nens, adolescents, individual, parella i grups. Direcció de recursos humans. 
Assessorament psicopedagògic a l’escola. Exercici professional a la privada. Hospital 

http://www.jordiarevalo.com/
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de Nens de Barcelona. Col·laboracions a St. Pere Claver, Hospital de Mataró, Institut 
Psiquiàtric Municipal. Docència a ACPP, UdG, FVB i COP. 
 
Sònia López Egea, Llic. en Ciències de l'Educació -Pedagogia- U.B. Llic. en Psicologia, 
Universitat Ramon Llull. Postgrau de desenvolupament normal i patològic des de la 
Psicoanàlisi. UB. Postgrau de pràctica clínica Infanto-Juvenil a la Fund. Eulàlia Torras 
de Beà. Postgrau de Parella i Família a la FVB. Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica, 
Escola de Psicoterapeutes de l’ACPP, Títol propi de la UdG. Màster de 
Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica,  Escola de Psicoterapeutes de 
l ’ A CPP. Docent del Màster de Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica de 
l’Escola de Psicoterapeutes de l’ACPP. Certificat Europeu en Psicologia i en 
Psicoteràpia (Europsy). Responsable del departament de psicologia de Serveis 
Socials de Dosrius. Cofundadora   del   Centre   de   Psicologia   Unpont   (espai   de   
psicologia  infantil, adolescent i de família) des d’on treballa en la pràctica privada. 
Ha realitzat nombroses xerrades a llars d’infants i escoles. Membre de l’Equip 
d’atenció al vincle. 

 
Montserrat Martínez del Pozo. Doctora en Psicologia. Psicòloga Especialista en 
Psicologia Clínica.  Codirectora dels Postgraus i del Màster de la UdG. Directora 
Diploma de Postgrau semipresencial en Observació de Nadons i Atenció a la Infància 
de 0 a 3 anys, UdG i docent del Diploma de Postgrau semipresencial en Observació de 
Nadons i Atenció als Infants de 3 a 6 anys, UdG. Psicoterapeuta didacta de l’ACPP i de 
l’AEPP-EFPP. Psicoanalista de la SEP-IPA. Especialista en nens i adolescents, adults i 
vellesa, en psicoteràpia individual, parella, grups, família i organitzacions. Directora de 
l’Equip Directiu de l’Escola de Psicoterapeutes de  l’ACPP, professora del: Màster 
Semipresencial en Psicoteràpia Psicoanalítica de la UdG; Màster Presencial de 
Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica de l’Escola de Psicoterapeutes de 
l’ACPP, Diplomes Postgrau semipresencial d’Observació de Nadons i Atenció a la 
Infància, UdG i cursos de formació continuada. Participació en  jornades, cursos i 
congressos per a psicòlegs, metges i infermeres a la Fundació Puigvert. Participació a 
Espanya, Europa i Argentina. Expresidenta de l’ACPP i de l’AEPP. Exdelegada europea 
de l’EFPP per a la Secció de Grups. Membre fundadora de l’ACPP i de l’AEPP. Adjunta 
del Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert. Docència de metges, psicòlegs, 
infermeres i personal sanitari. Publicacions: Psicoterapia de grupo con niños. Una 
experiencia de psicoterapia psicoanalítica aplicada a la enuresis. Editorial Paidós, 
1996. Barcelona. Psicoterapia breve y focal. Ed. Paidós 1992. 1995). Clínica 
Psicoanalítica con niños y adultos. Donald Meltzer y Grupo Psicoanalítico de Barcelona. 
Buenos Aires: Spatia Editorial, 1995. L’inconscient estètic. A Grupo Psicoanalítico de 
Barcelona, De un taller psicoanalítico a partir de Donald Meltzer, (p. 207-252). 
Barcelona: Autor, 2007.  Coautora de nombrosos articles i llibres sobre psicoteràpia.  
 

Albert Montaner i Galo, Psicòleg i Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta i 
membre associat de l'ACPP i FEAP- SEPYPNA. Tresorer de l’Equip Directiu de l’Escola 
de Psicoterapeutes de l’ACPP. Docent del Màster de Perfeccionament en Psicoteràpia 
Psicoanalítica de l’Escola de Psicoterapeutes de l’ACPP. Coordinador del CSMIJ de 
Montcada de la FETB. Membre de l'equip docent dels cursos de la FETB i supervisor 
tractaments reeducatius. Especialista en Clínica Infanto-juvenil i Consulta Privada. 
Publicacions: El supuesto TDAH: un motivo de consulta frecuente en el CSMIJ. 
Hiperactividades y Déficit de Atención. Comprendiendo el TDAH. Coord. Mercè 
Mabres. FETB. Ed. Octaedro, 2012. Intervenciones psicoterapéuticas con familias. Cap. 
10. Elementos psicoterapéuticos: de la primera visita al alta. Compiladors: Eulàlia 
Torras i Albert Montaner. FETB. Ed. Lectio. 2010. Cuidar a los cuidadores: Trabajo con 
un Grupo de Cuidadores de Hogares para Adultos con Discapacidad Intelectual y 
Trastorno Mental Severo. Maria Ignacio i Albert Montaner. Cuadernos de Psiquiatría y 
Psicoterapia  del Niño y del Adolescente. Nºs 45/46. SEPYPNA, 2008. Nuestra tarea con  
los padres. Cap. 8 Normalidad, psicopatología y tratamiento en niños, adolescentes 
y familia. Compiladora. Eulàlia Torras. FETB. Ed. Lectio, 2007. 

 
Montserrat Pol Segarra. Psicòloga col·legiada, Psicoterapeuta membre de Ple Dret 
de l’ACPP, Psicoanalista de la SEP–IPA. Docent del Màster de Perfeccionament en 
Psicoteràpia Psicoanalítica de l’Escola de Psicoterapeutes de l’ACPP. Experiència 
clínica com a psicoterapeuta de nens adolescent i adults i psicoanalista d’adolescents 
i adults. 
 
Pere Jaume Serra Renom. Psicòleg Clínic. Psicoterapeuta Didacta de  l’ACPP. Professor 
del Màster de Perfeccionament Presencial de l’Escola de Psicoterapeutes de l’ACPP. I 
del Semipresencial de l´ACPP. Membre Fundador del Centre Emili Mira. Especialista en 
parelles, famílies i adopcions. Consultor d’organitzacions. 
 
 
Carlos Tabbia. Doctor en Psicologia  (UB) i Especialista en Psicologia Clínica. Realitza la 
seva pràctica privada a Barcelona tractant, preferentment, adults i adolescents 
afectats per trastorns de personalitat. Ha treballat des de 1976 fins el 2004 en l’atenció 
a malalts crònics (Servei de Psiquiatria- Hosp. Sant Pau) i ha coordinat el Programa 
d’assistència comunitària de pacients amb Trastorn Mental Sever. Docent del Diploma 
de Postgrau Semipresencial Aplicació Teòrico-clínica de la Psicoteràpia Psicoanalítica 
Contemporània, UdG. Realitza la seva funció docent (com a professor i supervisor) a 
Catalunya i Itàlia. Ha publicat en revistes especialitzades de Catalunya, Espanya, Itàlia, 
Argentina, Brasil i Regne Unit.  

 
Núria Tomàs Bonet. Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta 
Didacta de l’ACPP. Coordinadora i professora dels Màster Semipresencial i Presencials 
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de l’ACPP i UdG i professora de cursos de Formació Continuada de l’ACPP. Professora 
de l’Escola de Psicoterapeutes de l’ACPP. Psicòloga del CSMIJ dels Serveis de Salut 
Mental Ferran Salsas de Rubí del Consorci Sanitari de Terrassa (CST). 

 

Carme Vilaginés Ortet. Psicòloga clínica, Llicenciada Universitat de Barcelona. 
Membre fundador i Psicoterapeuta Didacta de l’Associació Catalana de Psicoteràpia 
Psicoanalítica. Cofundadora del Centre “Emili Mira” (1976) treballa amb nens, 
adolescents, adults, parelles, grups, famílies i famílies adoptives. Cofundadora del 
Grup d’Investigació en adopcions AcSent (2009) i autora de L’altra cara de l’adopció 
(Barcelona 2007) del qual hi ha traducció castellana. Docència, des de 1984, en 
diferents institucions: Escola de Psicoterapeutes de l’ACPP, Escola de Psicologia 
Fundació Vidal i Barraquer, Universitat Ramon Llull, Universitat de Girona, 
Universitat Autònoma, Institut d’Estudis de la Salut. 
 
 

 

 

   
 

 

     

 
             

 

Sol·licitud d’entrevista  
Inscripció 
 

Escola de Formació de 
Psicoterapeutes de 
l’ACPP 

 

Plaça de la Bonanova nº 11, 
entresòl 2a 08022 BARCELONA 
Telèfon: (+34) 93 212 78 96 
Fax: (+34) 93 417 45 57 
Internet: 

www.psicoterapeuta.org  

Núria Daudé 

Dilluns, dimecres i dijous de 10:30 a 14:30 hores. 
Dimarts de 19:00 a 22:00 hores  
 
master.presencial@psicoterapeuta.org  
 

  master.semipresencial.dimarts@psicoterapeuta.org 

http://www.psicoterapeuta.org/
mailto:master.presencial@psicoterapeuta.org
mailto:master.semipresencial.dimarts@psicoterapeuta.org
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