Seminaris de Formació Continuada 2019-2020
Programa del seminari núm. 15

La Psicoteràpia Psicoanalítica en l’actualitat
per a nens adolescents i adults. Eines pera
l’organització de la psicoteràpia des de
l’inici fins a l’acabament.

Docent: Núria Tomàs Bonet

Breu currículum de la docent: Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta
Didacta de l’ACPP. Coordinadora i professora dels Màster Semipresencial i Presencials de
l’ACPP i UdG i professora de cursos de Formació Continuada de l’ACPP. Professora de l’Escola
de Psicoterapeutes de l’ACPP
Adreçat a: Professionals interessats en adquirir formació i eines tècniques en psicoteràpia
Objectiu: Desenvolupar la comprensió dels processos relacionals que s’expressen en les
diferents fases de la psicoteràpia psicoanalítica realitzada tant en l'àmbit públic com privat i
adquirir recursos tècnics.
Contingut:
Com iniciar una psicoteràpia tant en nens, adolescents i adults
Entendre les diverses situacions en que ens trobem, absències, interrupcions, actuacions. Adquirir eines per treballar-les
• La comunicació del terapeuta: com intervenir per facilitar el canvi
• En què consisteix el canvi psíquic
• Quan podem considerar que hem arribat al final d’una psicoteràpia. Com organitzar l’acabament.

•
•
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Metodologia: Exposició teòrica, lectura de textos i treball sobre material clínic de les diferents
edats
Dates: dissabtes 19 d´octubre, 16 de novembre, 14 de desembre de 2019.18 de gener, 15 de
febrer, 21 de març, 18 d’abril, 16 de maig, 20 de juny i 11 de juliol del 2020
Horari: de 12 a 14h
Total hores: 20 hores
Núm. sessions: 10
Preu: 400 euros

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 (Camila o Marga) o enviant un e-mail a secretaria@psicoterapeuta.org
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