
 

 

Postgrau: Aprofundiment en la teràpia 

psicoanalítica  

Cursos d’un any: 150 hores. D’octubre a juny. Dimarts i dijous, de 20 

a 22 h. 

2020 – 2021 

DIMARTS DIJOUS 

Aplicacions de la tècnica 

psicoanalítica a situacions 

específiques 30 h  

Grans autors psicoanalítics 

70 h  

- Jacques Lacan 46 h 

- Donald Winnicott 20 h 

Psicofarmacologia 6 h  

Investigació en psicoanàlisi 6 h  

Història de la psicoanàlisis 18 h 

Supervisions grupals: 8 h 

Seminaris complementaris 

 

Els dimarts de 20 a 22 hores: 

Aplicacions de la tècnica psicoanalítica a situacions 

específiques (30 hores): 

· Addiccions: (8 hores) 
· Psicosomàtica (8 hores). 
· Borderline i psicosi (8 hores). 
· L’adolescent i la família. (6 hores). 
 

Psicofarmacologia i teràpia psicoanalítica (6 hores) 

 

Investigació en psicoanàlisi (6 hores) 

 

Història de la psicoanàlisi (18 hores) 

I:  Períodes cronològics 

II:  Contexts de desenvolupament. 

 



 

 

Docents: 

Mª Rosa Arriaga, metgessa, psiquiatra, psicoanalista. 

Jordi Artiguè, psicòleg clínic, psicoterapeuta, psicoanalista. 

Diana Barenblit, psicòloga especialista en psicologia clínica, 

psicoanalista. 

Carlos Blinder, metge psiquiatra, psicoanalista. 

Miguel A. Díaz, metge psiquiatra, psicoanalista. 

Liliana Elstein, metgessa psiquiatra, psicoanalista. 

Mª Victoria Fuentes, psicòloga clínica, psicoanalista. 

Mª Carmen Giménez, psicòloga clínica, psicoanalista. Prof. de la UB 

Anna Segura, psicòloga especialista en psicologia clínica, 

psicoanalista. 

Margarita Solé, metgessa, psicoanalista. 

 

Els dijous de 20 a 22 hores: 

Grans autors psicoanalítics (75 hores): 

Jacques Lacan 

 
Mòdul 1. 

1 Categories lacanianes: Allò Imaginari, allò Simbòlic i allò 
Real. 

2 Estadi del mirall i estructura. Articulació entre estructura i 
desenvolupament. 

3 Modalitats de símptomes articulats amb el fantasma. 
Direcció de la cura. 

4 Psicosi i mecanisme de la forclusió. 

 

  



 

 

Mòdul 2: 

1 Bases freudianes de la sexualitat. Posicions masculina i 
femenina. Fórmules de sexuació. 

2 Concepte de desig. 
3 La pulsió i els seus objectes. 

 
 
Docents: 
 

Clotilde Pascual, metgessa psiquiatra, psicoanalista. 

Inés Rosales, Psicòloga especialista en psicologia clínica, 
psicoanalista. 

Sergi Vilardell, metge, psiquiatra, psicoanalista. 

 
 

D. Winnicott 

Docent: 

Maria Elena Sammmartino, Psicòloga clínica, psicoanalista. 


