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Programa del seminari núm. 4 

TALLER PRÀCTIC DE PSICOTERÀPIA RELACIONAL.     

               Integració de Nous paradigmes  

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Docents: Pilar Barbany, Àngels Codosero, Jesús Gràcia, Angelina Graell, Said El Kadaoui, 

Elizabeth Llorca, Francesc Sainz, Nuria Tomàs. 

 
Breu currículum dels docents: 
  
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 
articles 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  

 

                    
          Pilar Barbany: Psicòloga i Psicoterapeuta. Membre d’ACPP i FEAP. Professora dels Màs                          
          ters de l’UdG i de l’ACPP. 

           

          Angelina Graell Amat: Psicòloga i Psicoterapeuta. Membre de l’ACPP i FEAP. 

   

          Jesús Gràcia Alfranca: Psicòleg Especialista en Psioclogia Clínica. Membre de FEAP.   

           President del Consell Directiu de l’ACPP. Membre didacta de l’ACPP. Docent dels Màsters   

           de  l’UdG i de l’ACPP. Psicòleg clínic del CSMA de Sant Andreu., Barcelona. Especialista en  

           vellesa.  
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         Saïd El Dadaoui: Psicòleg. Psicoterapeuta ACPP. Docent UB i de Màsers de la UdG il’ACPP.     

          Especialista en Immigració. Autor de diversos llibres i articles. 

 

         Francesc Sainz: Doctor en Psicología. Especialista en Clínica. Psicoanalista SEP-IPA.  

         Psicoterapeuta ACPP,Docent UB i Ramón Llull. Supervisor institucions públiques. 

  

         Núria Tomàs Bonet: Psicòloga Especialista en Psicología Clínica. Psicoterapeuta Didacta de      

         l’ ACPP i FEAP. Coordinadora i professora dels Màsters de la UdG i de l’ACPP.            

       

         Adreçat a: professionals de la salut i relacions humenes (psicòlegs, treballadors socials, psico- 

         terapeutes , metges, infermers, mestres, especialistes en recursos humans, etc) 

         Objectius:  

         Proporcionar coneixements teòrics del Psicoanàlisi Relacional. A partir del material   

         clínic aportat pels participants: a) Mostrar aspectes teòrics de psicopatologia i tècnica; b) Identi- 

         ficar el model referencial que té el terapeuta a la seva ment. c) Aportar altres models referen- 

         cials que mostrin altres maneres de treballar. 

 

         Continguts:  

         Els professors que impartiran els seminaris coneixen i estan capacitats per explicar i donar 
         visió de les diverses corrents psicoanalítiques, especialment en totes aquells autors que  
         s’adscriuen al Model de Psicoanàlisi Relacional. Estudiarem les bases teòriques del nou pa- 
         radigma.  

 

Metodologia:  

Cada dissabte estarà format per 2 parts. La primera meitat, el professor explicarà 

algun autor o aspecte teòric clau de la corrent psicoanalítica relacional. La segona 

meitat i a partir del material clínic es descriurà teoria de la psicopatologia del cas i de 

la tècnica emprada. Es tracta de crear en un clima obert de participació i que cadascun 

pugui expressar lliurament aquelles situacions emocionals i professionals en que es 

troba treballant i que a vegades qüestionen la formació rebuda, per tal d’integrar noves 

maneres de comprensió del material clínic. 

Lloc: Barcelona 

Dates: 25/01/20 , 22/02/20, 28/03/20, 25/04//20, 23/05/20 i 27/06/20,  _/09/20,  _10/2020 

(aquests útims 2 dies per confirmar) 

Horaris: de 10 a 14 hores. 

          Durada: 32 hores lectives. 

Preu : associats  288€. No associats 448€ 

 

         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 Laura), o enviant un e-mail  secretaria@psicoterapeuta.org  

mailto:secretaria@psicoterapeuta.org

