XIV Edició
PROGRAMA DE FORMACIÓ
DE PSICOTERAPEUTES
Programa de formació reconegut per la FEAP y de interès sanitari per la
Generalitat de Catalunya.

Màster: Psicoanàlisis. Bases
teòriques i clíniques
Segell de Qualitat Educativa del COPC
Programa de dos anys en el que es fonamenten les bases de la formació
psicoanalítica.
450 h. (280 h. teòriques y 120 h. pràctiques)
50 h. seminaris complementaris.
Pràctica clínica a la pròpia institució. Possibilitat de pràctiques a
institucions públiques de l’ICS.
Dirigit a: Psicòlegs, metges psicòlegs clínics, psiquiatres, diplomats en
treball social, en infermeria i altres titulats i professionals amb interessos
específics al camp de la salut mental i del psicoanàlisi.

Màster: Teràpia psicoanalítica
Segell d’interès per a la professió del COPC
Es un programa de dos anys en el que els coneixements de las teories
psicoanalítiques bàsiques es desenvolupen amb noves aportacions

teòriques, clíniques i tècniques i s’apliquen a la pràctica clínica.
630 h. (280 h. teòriques i 300 h. pràctiques)
50 h. seminaris complementaris.
Dirigit a: Psicòlegs, metges, psicòlegs clínics i psiquiatres que tinguin uns
coneixements teòrics i clínics similars o superiors als oferts al programa
Psicoanàlisi: bases teòriques y clíniques.

- Formació teòrica rigorosa i eminentment clínica.
- Grups de classe reduïts.
- Tutoria i orientació individualitzada.
- Supervisió individual i grupal.
- Pràctica clínica a la mateixa institució.
- Observacions i teràpies supervisades individualment. Possibilita de
pràctiques institucions públiques de l’ICS.
Docents:
J. Aragonés, M. R. Arriaga, V. Barenblit, D. Barenblit, C. Blinder, E.
Braier, M. Canal, M. A. Díaz, L. Elstein, M. V. Fuentes, M. C. Giménez, A.
Grinberg, V. Korman, J. Leal, M. Lleonart, F. Martínez, C. Pascual, M.
Perlado, M. Pugès, I. Rosales, M. E. Sammartino, M. Sedó, A. Segura,
C. Tabbia y A.R. Vidal.

El programa de formació de quatre anys (els dos màsters) està
reconegut per la FEAP. Aquesta acreditació comporta el
reconeixement como psicoterapeuta por la Generalitat de Catalunya.
Per a més informació, sol·licitar entrevista al telèfon: 93.417.96.97 o per
Mail a: info@centreipsi.com
www.centreipsi.com
.

