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Perspectiva contemporània per tractar la 

psicopatologia de l’adolescent del s. XXI 
 

                 

  

Perspectiva contemporània per tractar la psicopatologia de l’adolescent del S. XXI 

Seminari de 5 hores 15 minuts realitzat:    

Dies:  26 març  2019 de 19.15 a 22.00 h. 

            9  abril  2019 de 19.30 a 22.00 h. 

Preu seminari: 105 euros 

Com viuen i expressen les seves dificultats? Diagnòstic diferencial entre la crisi de 

l’adolescència i la psicopatologia  que s’ha de tractar. Diferents abordatges terapèutics.   

Temes principals: 

- Com expressen  les seves dificultats els  adolescents. Diferents modalitats de crisi de l’adolescència.    

 

- Les Neurosis: Fòbica, obsessiva i histèrica. Trastorns afectius, depressió i suïcidi. La patologia expressada 

en les noves tecnologies. Vinyetes Clíniques i Cas Clínic  

 

- Psicosomàtica. Epidemiologia. Trastorns psicosomàtics i etapes del desenvolupament.  Trastorns 

psicosomàtics i situacions estressants. Trastorns funcionals i lesions corporals, gènesi.  Diagnòstics 

diferencials. Diferents teories en relació a la psicosomàtica.  Trastorns alimentaris, digestius, control 

d’esfínters, respiratoris, cardiovasculars, neurològics, endocrinològics, cutanis, del son, al·lèrgics, 

immunitaris, intersistèmics. La família del pacient adolescent psicosomàtic. Vinyetes Clíniques.  

Cas Encarna Supervisat per Joyce MacDougall.   

 

- Organització límit, Trastorns límit de Personalitat i Trastorn Bipolar 1 i 2. Vinyetes Clíniques i Cas Clínic 

 

- Trastorns de conducta i Síndrome de l’Adolescent Avortat.  Perversió i Psicopatia. Vinyetes Clíniques i Cas 

Clínic 

              Docents: Jordi Arévalo, Montserrat Martínez, Albert Montaner.    Currículum → següent pàgina. 
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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. 
 

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  

 
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.  

 

            

 

Informació i Inscripcions:  

Escola de l’ACPP. Plaça de la Bonanova nº 11, entresòl 2a 08022 BARCELONA 
Telèfon 932127896;  e-mail: escola.acpp@gmail.com 
Horari: Dilluns, dimecres i dijous de 10:30 a 14:30 hores. 
Dimarts de 19:00 a 22:00 hores  
 

http://www.jordiarevalo.com/

