
 

 

Ja fa més de deu anys que la teràpia psicoanalítica es fa a distància quan les circumstàncies ho requereixen, 

però en la situació de confinament actual s'ha convertit en l'única possibilitat de continuar els tractaments 

ja iniciats o de seguir atenent les persones que demanen ajuda psicològica. En aquest seminari 

reflexionarem sobre les particularitats de la clínica on-line per facilitar la tasca a totes les persones que 

d'una manera o una altra la practiquen. 
 

Programa: 

1. Introducció: 

• Antecedents. 

• Necessitat. 

• Oportunitat. 

2. Aspectes diferencials: 

• La noció de temps i espai. 

• L'absència del cos, la presència de la distància. 

• La distància física versus la mental. 

• La intimitat en la sessió. 

3. Bases de la teràpia psicoanalítica en línia: 

• Objectius. 

• Qui se’n pot beneficiar? 

• Mètode psicoanalític: associació lliure i atenció flotant. 

• Enquadrament intern i extern, contracte, etc. 

• Vincle analític, transferència i contratransferència. 

• Procés: eines terapèutiques, resistències, dificultats. 

4. Tipus de teràpia a distància: 

• Segons el mitjà: telèfon, vídeotrucada, mail. 

• Durada: breu, puntual, intermitent, sense límit de temps. 

• Intervencions en crisi. 
 

Dirigit a: psicòlegs, psicòlegs clínics, psicoterapeutes, metges, psiquiatres i persones 

interessades en el tema. 
 

Docents: Alberto Grinberg, metge, psicoanalista, i Anna Segura, psicòloga clínica, psicoanalista. 
 

Acreditació: s'atorgarà un certificat expedit per iPsi, Formació Psicoanalítica. 
 

Preu: 40 euros. Gratuït per a alumnes d’iPsi, Formació Psicoanalítica. 40% descompte per a socis d’iPsi, 

Formació Psicoanalítica (24 euros). 
 

Confirmació d'assistència: o bé als telèfons 93 417 96 96 i 618 685 844 o bé a info@centreipsi.com. 

Inscripció previ pagament a La Caixa ES07 2100 3447 77 2200063203. Cal indicar la referència "Teràpia a 

distància”. Un cop fet el pagament es facilitarà la contrasenya per assistir al curs. 

Secretària: Sra. Loli Serra. De dilluns a divendres de 10 a 17 hores. 

 

 

 

TERÀPIA A DISTÀNCIA 
DIMECRES, 27 DE MAIG I 3 DE JUNY, DE 20,30 A 22 HORES  

A. GRINBERG I A. SEGURA   CURS ON – LINE 


