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El comPlEx d’ÈdiP En l’actualitat

docent: Guillermo Bodner
Psiquiatra, Psicoanalista Titular amb funcions didàctiques de la SEP 
i de la IPA.
Docent de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona.

Dirigit a professionals que treballin en el camp de la 
salut mental o que hi estiguin interessats; es tracta 
d’oferir una visió actual de la conflictiva edípica, com 
estructura bàsica en l’organització del psiquisme amb 
els seus components intrapsíquics i el paper dels ob-
jectes interns i externs

inici: gener 2013
acabament: juny 2013
Horari: un dissabte al mes (a acordar amb els partici-
pants) de 10h a 13h 
total hores: 18 
Preu: 306 3

nEnS quE no juGuEn, nEnS quE no crEixEn, 
nEnS atraPatS En la SEnSorialitat... 
anSiEtatS PrimErEnquES: 
difErEntS aBordatGES tÈcnicS

docents: Elena fieschi, montserrat Guàrdia, irene 
oromí, llúcia Viloca
Elena fieschi: Psicòloga Clínica, Psicoanalista de nens de la SEP 
i de la IPA
montserrat Guàrdia: Psicòloga Clínica, Psicoanalista Titular de la 
SEP i de la IPA
irene oromí: Psicòloga Clínica, Psicoanalista Titular de la SEP i de 
la IPA
llúcia Viloca: Psiquiatra de nens, Psicoanalista Titular de la SEP i 
de la IPA

El seminari seguirà el fil de l’evolució dels processos 
de simbolització i de la seva patologia, tenint presents 
les ansietats dominants, els nuclis sensorials i les ma-
neres com s’expressen els diferents nivells simbòlics. 
Estudiarem com les diferents intervencions en cada 
moment del tractament poden fer-los evolucionar.
Es donarà una bibliografia bàsica que es considera 
convenient que tothom hagi llegit.



inici: 14 de gener del 2013
acabament: juny 2013 
Horari: 2n i 4t dilluns de 20,30h a 22,30h
total hores: 12
Preu: 204 3

SEnSoEmocionS, ProtoPEnSamEntS i 
funció SimBòlica

docent: antònia Grimalt
Psicoanalista Titular amb funcions didàctiques de la SEP i de la IPA.
Membre del “Forum of child psychoanalysis“ de la Federació Euro-
pea de Psicoanàlisi (FEP)
Membre didàctic del Psychoanalytic Institute for Eastern Europe 
(PIEE)
Docent de dos màsters universitaris 

Aquest seminari va dirigit a aprofundir en els diferents 
nivells de transformació de l’experiència emocional en 
la infantesa primerenca: el pas de les sensoemocions 
en brut a la transformació en elements alfa. A partir 
d’aquí tractarem de precisar matisos diferencials en 
relació a la mentalització de les emocions i els proces-
sos de pensament per tal d’aprofitar millor els recursos 
terapèutics. 

inici: 14 de desembre del 2012
acabament: 14 de juny del 2013
Horari: 2n divendres de 18h a 20h
total hores: 14 
Preu: 238 3

PSicotEràPia focal i BrEu

docents: mª del Valle laguna i mabel Silva 
mª del Valle laguna: Psicòloga Clínica, Psicoanalista Titular amb 
funcions didàctiques de la SEP i de la IPA, Psicoterapeuta d’adults, 
adolescents i nens. Exercici professional a Sevilla
mabel Silva: Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicoana-
lista Titular de la SEP i de la IPA. 

Es tracta d’un seminari teòric-clínic en el que per una 
banda s’estudiaran els conceptes teòrics bàsics so-
bre psicoteràpies breus i per l’altra tractarem d’aplicar 



aquests coneixements al material clínic. Dedicarem 45 
minuts a una exposició teòrica per part de les direc-
tores i la resta a l’exposició de material clínic per part 
dels participants i/o de les directores en el que es pu-
gui observar i aplicar els conceptes teòrics. 

inici: 18 de gener del 2013
acabament: 21 de juny del 2013
Horari: 3r divendres de 16,30h a 18,30h 
total hores: 12
Preu: 204 3

ElS nEnS: la família, l’EScola i El 
PSicòlEG EScolar. lES SEVES funcionS 
com a GEnEradorS dE Salut mEntal

docent: carme miranda
Psicoanalista Titular amb funcions didàctiques de la SEP i de la IPA. 
Especialista en nens i adolescents. Supervisora docent i cofundadora 
del CEPP.

El seminari va dirigit a professionals que treballin amb 
nens i en relació amb la Salut Mental. Parlarem sobre 
aquest últim concepte i de la importància de les prime-
res relacions, relacions d’objecte, com a estructurants 
de la ment.
Començarem parlant del nen de 3 anys, de l’entrada a 
l’escola i les ansietats que desvetlla. Del parvulari, les 
seves funcions i dels nens de 3 a 5 anys. Precisarem 
de quina escola parlem, què entenem per educar, la 
funció de la família i de l’escola, les seves relacions i 
de la importància social d’ambdues.
Família i Escola. Són dues institucions per les que, dins 
el nostre context social, passaran tots els que formaran 
la nostra societat el dia de demà i que per tant són ins-
titucions que tenen una influencia essencial en aconse-
guir que la nostra societat sigui “suficientment sana”.
Parlarem del psicòleg escolar, de la seva funció i del 
treball psicològic amb alumnes, mestres i pares. De 
les diferents relacions amb cadascun d’ells i de les en-
trevistes segons el cas de que es tracti. En referirem 
explícitament als “senyals d’alarma” dels alumnes que 
reclamen la intervenció directa del professional, com 



també de la problemàtica de la integració dels alum-
nes que es planteja cada cop més sovint les diferents 
classes. Parlarem sobre la possible organització d’una 
escola de pares.

inici: 8 d’octubre del 2012
acabament: 27 de maig del 2013
Horari: 2n i 4rt dilluns de 19,30h a 21h (excepte 24 de 
desembre i 25 de març)
total hores: 21
Preu: 357 3

l’infant dE 0 a 3 anyS

docent: carme miranda
Psicoanalista Titular amb funcions didàctiques de la SEP i de la IPA. 
Especialista en nens i adolescents. Supervisora docent i cofundado-
ra del CEPP.

A partir de les aportacions teòriques i pràctiques dels 
assistents tractarem d’explorar, investigar i entendre 
els nadons partint d’on procedim, i els milers o milions 
d’anys, segons es miri, que hem trigat per arribar a l’ho-
me d’avui. Per això volem parlar i comprendre les ne-
cessitats dels infants durant els seus primers dos anys 
de vida fins que als 3 podem parlar de l’entrada a l’es-
cola. Parlarem dels nens, de la fantasia dels fills, de la 
fantasia en la ment dels pares. De l’embaràs, de la situ-
ació del fetus dins el claustre matern, de la funció dels 
pares i de l’espai que necessita cadascun d’ells: nens, 
mare i pare. També tractarem de la funció de l’escola i 
de les ansietats que desvetlla en tothom el comença-
ment de l’escolaritat diferenciada, en el seu cas, de la 
guarderia. Començarem per una exposició teòrica per 
part del docent i seguirem amb la intervenció dels com-
ponents del seminari que aportaran les seves reflexions 
i experiència amb material propi, si es donés el cas.

inici: 15 de gener del 2013
acabament: 7 de maig del 2013 
Horari: 1r i 3r dimarts de 19,30h a 21h
total hores: 12
Preu: 204 3



PSicotEràPiES PEr a lES orGanitzacionS 
PatolòGiquES dE la PErSonalitat 
(PSicoSiS, BordErlinES, Etc.)

docent: antonio Pérez Sánchez
Psiquiatra, Psicoanalista didàctic de la SEP i de la IPA i expresident 
de la SEP. Durant molts anys ha treballat en l’assistència pública, en 
hospitals psiquiàtrics i en centres de salut mental. És autor dels se-
güents libres: Elementos de Psicoterapia Breve Psicoanalítica (1992), 
Prácticas Psicoterapéuticas (1996); Análisis terminable (1997) i En-
trevista e indicadores en psicoterapia y psicoanálisis (2006).

L’atenció dels pacients anomenats “difícils” que avui dia 
incloem dins del perfil d’Organitzacions Patològiques 
de la Personalitat (OPP), és a dir, psicosis, borderlines 
i altres patologies severes, requereixen d’uns objectius 
i enquadraments específics.
Es farà una introducció sobre la comprensió psicoa-
nalítica de l’OPP. S’estudiaran les característiques es-
pecífiques de la psicoteràpia psicoanalítica individual 
amb aquests pacients. I també les possibilitats, en 
l’àmbit institucional, de crear una Estructura Terapèu-
tica Assistencial, que pugui incloure des de la psicote-
ràpia individual del pacient, juntament amb assistència 
farmacològica fins l’ajuda a familiars o grupal. Tot això 
integrat i articulat.
Dirigit fonamentalment a professionals que estiguin tre-
ballant en l’assistència pública o que vulguin fer-ho.

inici: 21 de setembre del 2012
acabament: 21 de juny del 2013
Horari: 3r divendres de 18h a 21h 
total hores: 30
Preu: 510 3



oBSErVació tEraPÈutica En la infància

docent: jorge tizón
Psiquiatra, neuròleg i psicòleg. Psicoanalista de la SEP i de la IPA.

Aquest seminari està dirigit a professionals de pedi-
atria, professionals de medicina de família d’atenció 
primària de salut, infermeria pediàtrica, professionals 
de serveis socials, professors, tutors i orientadors dels 
serveis d’aprenentatge, altres professionals de la sa-
lut, l’educació o els serveis socials, psicoterapeutes i 
psicoanalistes.
objectius generals
I. Aprofundir en la formació en observació de nadons.
II. Aprofundir en la formació en psico(pato)logia psico-
analítica del desenvolupament.

objectius específics
1. Aprofundir en la formació en l’observació de nadons 
seguint el model Ester Bick.
2. Observació terapèutica dels casos derivats per di-
versos dispositius assistencials i formació en enqua-
draments diferents de la llar.
3. Observació terapèutica en guarderies i similars.
4. Formació teòrico-pràctica i actitudinal dels assis-
tents.
5. Formació en observació de nadons amb factors de 
risc.
6. Introducció a les activitats de prevenció en la Salut 
Mental.
7. Assolir un mínim de coneixements, actituds i habili-
tats per treballar en el Programa del Nen Sa del Depar-
tament de Salut de la Generalitat de Catalunya i altres 
activitats preventives en l’edat pediàtrica.

Donades les característiques del seminari és impres-
cindible la regularitat en l’assistència.

inici: setembre 2012
acabament: juny 2013
Horari: 2n i 4rt dilluns, de 22h a 23,30h
total hores: 30 
Preu: 510 3



introducció a la PrEVEnció dE la Salut 
mEntal infantil-juVEnil i la PrEVEnció 
dElS SEuS traStornS

docents: jorge tizón i jordi artigue
jorge tizón: Psiquiatra, neuròleg, psicòleg. Psicoanalista de la SEP 
i de la IPA.
jordi artigue: Psicòleg clínic. Psicoanalista de l’IPB. Psicoterapeuta 
de SEPYPNA. Ha publicat diferents articles en revistes especialitza-
des. Docent en l’àmbit comunitari.

Seminari obert dirigit a professionals de pediatria, pro-
fessionals de medicina de família d’atenció primària de 
salut, infermeria d’atenció primària i pediàtrica, profes-
sionals de serveis socials, professors, tutors i orienta-
dors dels serveis d’aprenentatge, altres professionals 
de la salut, l’educació o els serveis socials, psicotera-
peutes i psicoanalistes.

objectius:
Assolir un mínim de coneixements, actituds i habilitats 
per treballar en el Programa del Nen Sa del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya i partici-
par en les activitats preventives i de la promoció de la 
salut en l’edat pediàtrica.

inici: novembre 2012
acabament: Al cap de cinc dilluns no festius
Horari: dos dilluns al mes de 9,30h a 14,30h (a concre-
tar amb els inscrits)
total hores: 25
Preu: 425 3

Patró rElacional i ExPEriÈncia SuBjEctiVa: 
rEViSió clínica

docent: rosa Velasco
Metgessa. Psicoanalista de la SEP i de la IPA. Membre de l’IARPP. 
Docent del Màster en Psicoteràpia Relacional (Madrid). Ha publicat 
diferents articles en revistes especialitzades. Pràctica docent en di-
verses institucions. 

Seminari de formació continuada que té com a objectiu 
teòric l’estudi de les recents aportacions de la psico-



anàlisi i la psicoteràpia relacional. Articularem teoria i 
clínica a partir dels últims treballs d’autors com Stolo-
row, Benjamin, Bebee i Doctors. Parlarem de diverses 
patologies que giren al voltant de l’experiència subjec-
tiva del sentiment de vergonya. A través de la clínica 
aportada pels inscrits o per la directora del seminari, es 
revisaran conceptes psicoanalítics contemporanis com: 
coneixement relacional implícit (CRI), sentiment de ver-
gonya, símptoma psicològic i experiència traumàtica.

inici: 16 de novembre del 2012
acabament: 15 de març del 2013
Horari: 3r divendres de 17,30h a 19,30h
total hores: 10
Preu: 170 3

SEminari carrilEt-SEP
comPrEnSió dEl funcionamEnt mEntal 
autiSta: aBordatGES tEraPÈuticS 
i EducatiuS

docents: llúcia Viloca, Elena fieschi i professio-
nals de carrilet
llúcia Viloca: Psicoanalista de nens i adults i membre Titular de la 
SEP i de la IPA, psiquiatra i fundadora de Carrilet.
Elena fieschi: Psicoanalista de nens i adults de la SEP i de la IPA, 
Psicòloga Clínica, Psicoterapeuta del Centre de Tractaments, For-
mació i Investigació Carrilet.
Professionals de carrilet amb diferents especialitats, amb la parti-
cipació de Balbina alcàcer (Psicòloga Clínica, Psicoterapeuta, Pre-
sidenta de Carrilet)

Seminari teòrico-pràctic dirigit a professionals de la 
Salut Mental, de l’educació, de l’atenció precoç, pedia-
tres, infermeres, treballadors socials...
Es combinarà l’exposició teòrica amb el visionat de ví-
deos i l’anàlisi de casos reals.
Parlarem de la detecció precoç dels Trastorns de l’Es-
pectre Autista (TEA), de la comprensió del funciona-
ment mental autista, de la intervenció precoç pares-
nen i de diferents abordatges tècnics: individual i gru-
pal amb nens i famílies i a l’escola. Al  final hi haurà 
una taula rodona amb la participació de professionals 
experts en el tema.



inici: a determinar
Horari: quatre divendres, de 15,30h a 20,30h
total hores: 20
Preu: 340 3

diàlEGS EntrE nEurociÈnciES 
i PSicoanàliSi

docent: mª alicia Vinent
Metgessa. Psicoanalista de la SEP, de la APA i de la IPA. Especialista 
en Medicina psicosomàtica.

Actualment hi ha molts neurocientífics que es plan-
tegen el mateix que es plantejava Freud. L’avantatge 
és que, actualment, és possible considerar la neuro-
logia de la vida psíquica. Si fem un intercanvi ade-
quat amb les neurociències, i cadascú conserva les 
seves particularitats, podem abastir una visió clínica 
més completa i una combinació terapèutica verda-
derament complementària. Per la psicoanàlisi seria 
possible desenvolupar el segon principi fonamental 
que diu Freud: l’inconscient quan s’expressa mitjan-
çant el cos.

inici: 6 d’octubre del 2012
acabament: 1 de juny del 2013
Horari: 1r dissabte d’11h a 13h (excepte gener)
total hores: 16 
Preu: 272 3

PSicoSomàtica: la comPrEnSió dinàmica 
dE lES manifEStacionS corPoralS

directora: mª alicia Vinent.
Metgessa. Psicoanalista de la SEP, de la APA i de la IPA. Especialista 
en Medicina psicosomàtica.

Inicialment enfocarem la concepció de la persona com 
a unitat, seguint un model de pensament monista, a 
partir de la doble entrada percentual de la conscièn-
cia. S’estudiarà el desenvolupament afectiu-emocional 
com aspecte fonamental per a la configuració de l’or-



ganització psicosomàtica. Es considerarà el cos en les 
seves capacitats d’expressió. 
Es diferenciaran les maneres en que el soma es mani-
festa: la histèria i els seus mecanismes d’expressió cor-
poral; la hipocondria; el concepte de neurosi actual revi-
sat; el nucli patosomàtic de la personalitat com a com-
ponent del self juntament als nuclis neuròtic i psicòtic; la 
personalitat psicosomàtica. Alexitímia i vida operatòria. 
S’intentarà arribar a un criteri clínic adequat enfront les 
manifestacions corporals.
Es tindran en compte aspectes de l’obra de Freud i de 
Bion en relació a les seves consideracions sobre la ci-
ència, tant a nivell del descobriment com de la valida-
ció. S’estudiaran de manera sintètica diferents postures 
psicosomàtiques. Especialment els desenvolupaments 
de Marty Chiozza. Revisarem síntesis d’obres d’autors 
que s’ocupen del desenvolupament emocional consi-
derant tres fases: sensorialitat, emoció i sentiment.

inici: 11 d’octubre del 2012
acabament: 9 de maig del 2013
Horari: 2n dijous de 20,30h a 22,30h
total hores: 16
Preu: 272 3



informació i inscripcions:

institut de Psicoanàlisi de Barcelona

Horari: matins de 9 a 14 h

C/ Alacant, 27 entr. C - 08022 Barcelona
Tel. 93 418 17 30 - 93 212 58 39
seps@minorisa.es
www.sep-psicoanalisi.org

SociEtat ESPanyola dE PSicoanàliSi 

La Societat Espanyola de Psicoanàlisi és membre 
component de l’Associació Psicoanalítica 
Internacional (API) des de 1959. És una societat 
científica per al desenvolupament i difusió de la 
psicoanàlisi. També s’ocupa de la formació de 
psicoanalistes, d’acord amb els estàndards de l’API, a 
través de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona (IPB).

inStitut dE PSicoanàliSi dE BarcElona

És un òrgan de formació de la Societat Espanyola 
de Psicoanàlisi que porta molts anys formant 
psicoanalistes juntament amb la Comissió 
d’Ensenyament i que des de fa un temps ha volgut 
compartir amb tots els interessats en la Salut Mental 
l’experiència docent dels seus directors. 

Els seminaris inclosos en aquest programa 
estan pensats com a tallers essencialment 
pràctics i de temes monogràfics, i el seu
objectiu és aportar una visió psicoanalítica en 
aspectes tècnics i clínics que preocupen als 
psicoterapeutes i que solen trobar-se en la 
pràctica diària.


