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(Les classes seran gravades)

ASSOCIACIÓ CATALANA
DE PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA

Plaça de la Bonanova 11, entresòl 2a
08022, BARCELONA

Tel: (+34) 93 212 78 96
Mòbil: 663 461 783

www.psicoterapeuta.org
secretaria@psicoterapeuta.org

Horari de secretaria del màster:
Dilluns a dijous: 9.00 a 14.30h/ 15.00 a 17.30h

Divendres: 9.00 a 15.30h
Tercers dissabtes de mes de 9 a 14 h 

Camila Wulf

Títol propi de la UdG

L'ACPP està vinculada a la FEAP
(Federación Española de Asociaciones de

Psicoterapeutas)

El Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, l’any 2009 reconeixia els

membres de la FEAP com a professionals
acreditats per a realitzar els tractaments
psicoterapèutics als estaments públics.

Direcció

Elizabeth Llorca Serrano
Marta Sadurní Brugué

Coordinació

Núria Tomàs Bonet

Consulteu el currículum del professorat AQUÍ

FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA
 

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Centre d’Empreses – Giroemprèn

Pic de Peguera, 11
17003 GIRONA

 
Tel. (+34) 972 210 299

www.udg.edu/if
info.fundacioif@udg.es
Horari de secretaria:

De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
Tardas de dilluns a dijous de 15 a 18 h

Coordinadora de pràctiques

Pilar Barbany Falo

https://www.psicoterapeuta.org/wp-content/uploads/2021/06/Professorat-master-psicoterapia-psicoanalitica-udg-21-22.pdf
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Característiques
El conformen els Diplomes de Postgrau:

Treball de Final de Màster (TFM).
Càrrega lectiva no presencial: entrega
de tasques i treballs
Total Crèdits Màster: 60ECTS

Requisits d'accès
Professionals que treballen en l'àmbit de la
salut mental i psicosomàtica: metges,
psicòlegs, treballadors socials i
professionals interessats en conèixer el
pensament i la psicoteràpia psicoanalítica.

Calendari
Classes presencials els 3rs dissabtes de
cada mes, d’octubre a juliol, de 10h a 14h i
de 15.30h a 19.30h (excepte al desembre, a
l'abril i al juliol que serà el 2n dissabte)

Objectius
Conèixer la base teòrica i la seva aplicació
clínica en els diferents àmbits d’atenció
psicològica.

Aprendre sobre tècnica i psicopatologia
per realitzar un bon procès diagnòstic i
exercir com a psicoterapeuta d’orientació
psicoanalítica.

Postgrau d'aplicació teòrico-clínica
de la psicoteràpia psicoanalítica
(octubre 2022)

Psicoanàlisi contemporani generat per  M.
Klein. Nous models d'aplicació clínica
Tècnica de la psicoteràpia psicoanalítica en
nens, adolescents i adults. Conceptes teòrics
Psicopatologia de nens, adolescents i adults
Fenomenologia del grup i de les
organitzacions. Psicoteràpia psicoanalítica
de grup
Supervisió de tractaments psicoterapèutics,
realitzades en grup
Pràctiques externes I

Postgrau de psicodiagnòstic clínic i
indicació dels diferents abordatges
psicoterapèutics. Noves patologies
d'avui dia (octubre 2021)

Psicoanàlisi contemporani generat per  S.
Freud. Nous models d'aplicació clínica
Tècnica de les entrevistes diagnòstiques en
nens, adolescents i adults. 
Característiques biopsicosocials de cada
període evolutiu. Psicopatologia més
freqüent de cada etapa
Introducció a la teoria psicoanalítica del
vincle afectiu
Supervisió d’entrevistes diagnòstiques,
realitzada en grup
Pràctiques externes II

Assignatures

Admissió
Valoració del currículum i entrevista
personal o bé online que caldrà concertar
prèviament a través de secretaria.

Preus i forma de pagament
Per formalitzar la inscripció: 415 €
La resta de l’import del curs es farà efectiu
abans del dia 24 de setembre de 2021.

Postgrau de psicodiagnòstic clínic i
indicació dels diferents abordatges
psicoterapèutics. Noves patologies d’avui
dia: 2.180 €

Postgrau d'aplicació teòrico-clínica de la
psicoteràpia psicoanalítica contemporània:
2.180 €

Treball de Final de Màster (TFM): 500 €

La matrícula es cursarà a través de la
Universitat de Girona (UdG):
https://bit.ly/3cfQV1V

Tutories
Cada alumne/a disposarà d’un tutor/a que
l’orientarà i assessorarà tant pel que fa a la
seva formació teòrica com pràctica.

Postgrau de psicodiagnòstic clínic i
indicació dels diferents abordatges
psicoterapèutics. Noves patologies
d’avui dia.
Postgrau d'aplicació teòrico-clínica de la
psicoteràpia psicoanalítica
contemporània.

Titulació
Un cop realitzats i aprovats els dos
postgraus, i realitzat el treball Final de
Màster (TFM), s'obté la titulació de Màster
en Psicoteràpia Psicoanalítica (60 ECTS),
títol propi de la UdG i amb reconeixement
de l’ACPP.

ECTS (European Credit Transfer System)
es refereixen a l’estimació del temps
que necessita l’estudiant per assolir

la materia que engloba la dedicació presencial, la no
presencial i els treballs corresponents

Pràctiques

Centre de Psicologia CANVIS
Centre d'Higiene Mental de Cornellà
Centre Especial Carrilet
Fundació Ferran Angulo
Fundació Orienta: CSMIJ de
Castelldefels, d'El Prat de Llobregat, de
Gavà, de l'Hospitalet i de Sant Boi
Sant Pere Claver Fundació Sanitària de
Barcelona
Centre de Psicologia Olga López Valle
DAPSI Sant Cugat
CDIAP Sant Celoni
Aglaia Centro de Psicologia (Mallorca)

Pràctiques externes a:

Hi ha la possibilitat d'establir convenis
amb altres entitats

http://www.masterpsicoterapiapsicoanaliticaudg.com/es/master-psicoterapia-psicoanalitica-dissabte/7/matricula.html

