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Programa del seminari núm. 2 

TALLER PRÀCTIC DE PSICOTERÀPIA RELACIONAL.     

               Integració de Nous paradigmes  

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Docents: Àngels Codosero Medrano i Elizabeth Llorca Serrano.  
 
Angeles Codosero: psicòloga clínica i psicoterapeuta psicoanalítica. Docent del Màster de     
Perfeccionament de l’ACPP. Membre de Ple Dret de  l’ACPP- FEAP. Autora de diversos arti-
cles de Psicoanàlisi Relacional. Consulta privada. 
 

          Elizabeth Llorca: psicòloga clínica. Psicoterapeuta Membre Didacta ACPP-FEAP. Directora i 
          docent dels Màsters UdG.ACPP. Psicoanalista SEP-IPA. Consulta privada en Barcelona  
  

         Adreçat a: A professionals interessats en les noves aportacions del Psicoanàlisis Relacional   

         Objectius:  Iniciar-se en les idees bàsiques del psicoanàlisis Relacional  
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           Continguts:  

     Dissabte 29.09.18: Fonts del Psicoanàlisis Relacional 

En aquesta sessió farem un recorregut històric de les diferents corrents del       
Psicoanàlisis i ubicarem als pioners psicoanalistes relacionals. Ens centrarem en    
Ferenczi i la importància de l’altre i el concepte de Identificació amb l’agressor. 

 A partir de material clínic dels participants tractarem de pensar quins models teòrics 
 predominen en la ment del terapeuta quan fa les seves intervencions.  
 Dissabte 6.10.18 Una nova mirada dels somnis des del psicoanàlisis relacional 
 En aquesta sessió se estudiaran les diferents funciones dels somnis a través d’un 
 recorregut per diferents autores des de Ferenczi fins els  més actuals com Fosshage, 
 així com l’anàlisi i contingut dels somnis  des d’una òptica relacional. 
 S’analitzarà material de somnis de pacients aportats pels participants.  

  

Metodologia:  

Les primeres dues hores de cada taller el docent exposarà conceptes teòrics per refle-
xionar entre tots i les dues hora restants es treballarà amb material clínic que aporta-
ran els participants. L’objectiu serà pensar sobre quin model té el terapeuta en la ment 
i les diferents maneres d’abordar-lo.  

Lloc: Al Centre Psicológico R-Inicia C/ Felip Pedrell, 12 Esc. 2 1r 1a 43005 Tarragona 

Dates: Dissabtes, 29 de setembre i 6 d`octubre de 2018 

Horari: de 10 a 14 hores. 

          Durada: 8 hores lectives. 

Preu : associats 72 €. No associats 112€. 

 

          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  secretaria@psicoterapeuta.org  

mailto:secretaria@psicoterapeuta.org

