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Programa del seminari núm.4 

 

El patiment neuròtic i com afecta en 

la relació amb el món  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****CURS RECONEGUT PER LA FORMACIÓ DE PSICOTERAPEUTA PSICOANALÍTIC***** 

 

La subjectivitat del pacient que tradicionalment anomenem neuròtic comporta una manera de 

viure’s en el món i amb els demés. Es manifesta amb un tipus de conducta detectable o no pels 

altres però que comporta un gran patiment per la persona i que configura la seva personalitat. 

La relació íntima i privada d’aquest patiment amb el terapeuta que l’escolta és de la màxima im-

portància per desfer els nusos i creences errònies i aquesta relació afavorirà el canvi desitjable. 

La simptomatologia neuròtica es manifesta de diferents maneres segons la història del pacient 

i l’ edat. Estudiarem i aprofundirem en com es manifesta l’ansietat en les patologies i personali-

tats neuròtiques en els nens, adolescents i adults. 



 

 

 

 

 

   

 

 

El pensament psicoanalític en la seva trajectòria ha anat evolucionant en la manera de 

comprendre i tractar la Psicopatologia. Tractarem de mostrar les darreres aportacions 

d’autors contemporanis. 

 

Docents: Pilar Barbany, Elizabeth Llorca i Saïd el Kadaoui 

Breu explicació dels docents: 

Pilar Barbany: Psicòloga clínica. Psicoterapeuta de nens, adolescents i adults Membre de  
l’ACPP i Didacta de la FEAP. Docent del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica de l’ACPP, tí-
tol propi UdG i professora de cursos de Formació  Continuada de l’ACPP. Supervisora in-
dividual i en grup. 

Elizabeth Llorca: Psicòloga clínica, Psicoanalista de la SEP i de l´IPA. Membre amb funci-
ons didàctiques de  l'ACPP.  Codirectora i professora dels Màsters Semipresencials de 
l´ACPP i UdG i professora de cursos de Formació  Continuada de l’ACPP.  Vocalia 
d’Admissions del Consell Directiu de l’ACPP. Supervisora individual i en grup. 

Saïd el Kadaoui: Psicòleg. Membre de l’ACPP . Professor dels Màsters de la UdG i  de Per-
feccionament de l’ACPP. Professor de cursos de Formació Continuada. Supervisor de dife-
rents institucions. Especialista en Immigració. Col·labora de forma regular amb l’ARA DIA. 
Autor de diversos llibres i articles. Supervisor individual i en grup.   

Adreçat a: Qualsevol professional que treballa en l’àmbit de la clínica assistencial i psico-
terapèutica. 

Dates: 17 d’octubre, 21 de novembre i 12 de desembre de 2020; 16 de gener, 20 de fe-
brer, 20 de març, 17 d’abril, 15 de maig, 19 de juny i 10 de juliol de 2021. 

Horari: A determinar 

Format: Presencial i online 

Total hores: 20 hores (10 sessions) 

Preu:  400 euros 

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ: 

Us podeu inscriure en el seminari omplint el formulari d’inscripció, sol·licitar-lo a secreta-
ria trucant al 93.212.78.96 (Camila) o enviant un e-mail a secretaria@psicoterapeuta.org 

 

 


