Teràpia psicoanalítica: Bases teòriques i
clíniques
PRIMER CURS

SEGON CURS

DIMARTS de 20 a 22
Freud II: 70 h

DIMARTS DE 20 a 22
Freud II: 70 h

DIJOUS de 20 a 22
Teoria de la tècnica psicoanalítica 70 h

DIJOUS de 20 a 22
Comprensió psicoanalítica dels grans
quadres psicopatològics 70 h

Freud I i II (140 hores):
Participació activa en els seminaris a partir del material bibliogràfic.
Grups de lectura dels articles de Freud.
Primer i segon curs.
Els dimarts 20 a 22 hores:
Primer curs (70 hores):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Context històric, cultural i científic.
Resum biogràfic.
Naturalesa de la psicoanàlisi i el seu descobriment.
La interpretació dels somnis cap. VII.
Els dos principis del succeir psíquic.
Tres assajos per a una teoria sexual.
Introducció al Narcisisme.
Totem i tabú.
Les pulsions i el seu destí.
La repressió
L’inconscient
Dol i Melancolia
El sinistre

Segon curs (70 hores):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Més enllà del principi de plaer.
Psicologia de les masses.
El jo i l’allò.
La pèrdua de la realitat en la neurosi i la psicosi.
La negació.
El fetitxisme.
Inhibició, símptoma i angoixa.
El malestar a la cultura.
Anàlisi terminable i interminable.
Esquema de la psicoanàlisi.
L’escissió del jo.

Docents Freud I i II:
Mª Rosa Arriaga, metgessa, psiquiatra, psicoanalista.
Mª Victoria Fuentes, psicòloga especialista en psicologia clínica,
psicoanalista.
Alberto Grinberg, metge, psicoanalista.
Anna Segura, psicòloga especialista en psicologia clínica,
psicoanalista.
Margarita Solé, metgessa, psicoanalista.

Teoria de la tècnica psicoanalítica (70 hores)
Els dijous de 20 a 22 hores.
Primer curs:
1. Introducció. 2 hores
El mètode psicoanalític. Evolució i aplicacions.
2. Trobada amb el pacient. 8 hores
Primeres entrevistes.
Diagnòstic i orientació
3. Vincles en la teràpia psicoanalítica. 8 hores
Aliança terapèutica
Transferència i Contratransferència
Empatia psicoanalítica
4. Eines terapèutiques. 8 hores
Assenyalament, interpretació, construcció.

5. Construcció de l’enquadrament. 6 hores
Enquadrament extern. Enquadrament intern. Contracte
terapèutic.
6. El procés terapèutic. 16 hores
6.1. Procés i i canvi. 10 hores
Insight i elaboració. Resistència i Regressió.
Etapa
6.2.Vicisituds del procés. 6 hores
Acting out, Reacció Terapètica Negativa, impasse
7. Teràpia online (4 hores).
8. Presentació clínica. Avaluació. 2 hores
Supervisions grupals. (10 hores).

Docents:
Mª Rosa Arriaga, metgessa, psiquiatra, psicoanalista.
Diana

Barenblit,

psicòloga

especialista

en

psicologia

clínica,

psicoanalista.
Alberto Grinberg, metge, psicoanalista.
Carolina Mayans, psicòoga, psicoanalista.
Conxita Roca, psicòloga sanitària, psicoanalista.
Anna Segura, psicòloga especialista en psicologia clínica,
psicoanalista.

Comprensió psicoanalítica dels grans quadres
psicopatològics (70 hores).
Els dijous de 20 a 22 hores
Segon curs:
1. Introducció a la psicopatologia. (6 hores)
2. Neurosi: Histèrica, fòbica, obsessiva. (12 hores)
3. Trastorns Narcisistes no psicòtics.(10 hores)
− Depressió narcisista
− Trastorn Borderline
− Addiccions.

4. Perversions. (4 hores)
5. Psicosi: (6 hores)
6. Clínica de la depressió.(4 hores)
7. Paranoia (4 hores)
1. Cas Schreber.(2 hores).
8. Cas Dora (2 hores).
9. Home dels llops. (4 hores).
10. Home de les rates. (2 hores).
11. Supervisions grupals. (10 hores).
Docents:
Carlos Blinder, metge psiquiatra, psicoanalista.
Miguel A. Díaz, metge psiquiatra, psicoanalista.
Liliana Elstein, metgessa psiquiatra, psicoanalista.
Mª Victoria Fuentes, psicòloga clínica, psicoanalista.
Marisa Pugès, psicòloga especialista en psicologia clínica,
psicoanalista.
Conxita Roca, psicòloga sanitària, psicoanalista.
Mª Elena Sammartino, psicòloga clínica, psicoanalista.

