Especialista en Psicoteràpia Psicoanalítica Relacional

PRESENTACIÓ
És per a nosaltres un plaer presentar aquesta proposta formativa, organitzada des de fa més de 10 anys
per Àgora Relacional, ara en col·laboració amb l’Institut Català Donald W. Winnicott.
Oferim una formació exhaustiva en Psicoanàlisi i Psicoteràpia Relacional de forma presencial a Barcelona.
Tots els mòduls i cursos on-line d’aquest Programa de Formació es poden cursar de forma
independent amb l’obtenció dels certificats d’aprofitament corresponents.
Aquells alumnes que superin tots els crèdits (60) d’aquest Programa, tindran dret al Diploma
d’Especialista en Psicoteràpia Relacional si compleixen els requisits de titulació prèvia (Psicòlegs /
Metges).

ÁGORA RELACIONAL

INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT

Dirección:
Subdirecció:
Coordinació:

Direcció:
Subdirecció:
Coordinació:

Á

Dr. Alejandro Ávila Espada
Dr. Carlos Rodríguez Sutil
Sandra Toribio Caballero

gora Relacional és un projecte clínicassistencial i preventiu en Salut Mental

I

Dr. Francesc Sáinz Bermejo
Saïd El Kadaoui Moussaoui
Carlos Giménez Lorente

nstitut Català Donald W. Winnicott és
una Associació dedicada a l’estudi i difusió
de l’obra de Winnicott en interrelació

que sorgeix a Madrid per la iniciativa

de un grupo de professionals que, després d’una

amb la Psicoanàlisi i la Psicoteràpia Relacional.

llarga experiència i àmplia trajectòria professional

Aquest autor és considerat un pilar fonamental

en altres projectes i institucions, convergeixen a

de la Psicoanàlisi Relacional i intersubjectiu. La

Ágora amb la idea comuna de contribuir a la salut

seva obra és reconeguda mundialment i objecte

integral de les persones i les seves relacions.

d’estudi en universitats i centres de formació de
psicoteràpia.

En estreta connexió al projecte clínic-assistencial,
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Ágora Relacional desenvolupa un ampli projecte

Va ser fundada l’any 2008 a Barcelona per un

de formació especialitzada i contínua de postgrau

grup de professionals de la Salut Mental, dirigit

per a professionals que volen incorporar al seu

pel Dr. Francesc Sáinz, un dels introductors

model de treball i estratègies d’intervenció

de l’obra de Winnicott en la formació de

els plantejaments relacionals, i que es plasma,

psicoterapeutes i un dels pioners de la

entre d’altres, en el Màster en Psicoteràpia

Psicoanàlisi Relacional a Espanya. En l’actualitat

Relacional i el Programa d’Especialista en

és un Centre Associat de l’Instituto de

Psicoteràpia Psicoanalítica Relacional.

Psicoterapia Relacional (IPR).

Més informació:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

PROGRAMA FORMATIU - 60 crèdits
30 Crèdits es cursaran segons els mòduls presencials a realitzar a Barcelona a l’Institut Català Donald W.
Winnicott i els 30 crèdits restants, segons els cursos a distància de l’oferta d’Ágora Relacional.

FORMACIÓ PRESENCIAL PRIMER ANY -15 crèdits (100 hores lectives + tasques)

MÒDUL 2. Psicopatologia Relacional.

MÒDUL 1. Fonaments i antecedents de la
Psicoanàlisi i la Psicoteràpia Relacional i
Intersubjectiva.
Un dissabte al mes d’octubre a juny de 10-14h.

Els dimecres d’octubre a juny de 19-21h.

1.

Multifactorialitat i direccionalitat en la
construcció de la Salut i la psicopatologia.

1.

El concepte d’individu sa.

2.

Mentalització i psicopatologia.

2.

Perspectives per a una lectura relacional de
Sigmund Freud.

3.

Neuroepigenètica Relacional I.

3.

Ferenczi i la Mutualitat entre pacient-analista.

4.

Ansietat. Estats d’ànim. Psicosis.

4.

Ronald. D. Fairbairn. La necessitat de relació
amb l’altre. Balint i la Falla bàsica.

5.

Estils de personalitat i Psicopatologia
Relacional:

5.

Winnicott, un psicoanalista relacional i
intersubjectiu. Desenvolupaments postwinnicottians: Masud Khan, Cristopher Bollas.

a.

L’ evitatiu i l’ esquizoide.

b.

El paranoide.

Teoria de l’Aferrament (Bowlby) en la
infància i en l’adultesa. Les repercussions
psicològiques del maltractament i les
mancances afectives.

c.

El narcisista, el psicopàtic i el pervers.

d.

L’ obsessiu.

e.

L’ histèric.

f.

La malaltia orgànica.

6.

7.

Desenvolupaments culturals, interpersonals
i objectals que confluiran en la tradició
relacional: H.S. Sullivan, E. Erikson, I.
Fromm, Clara Thompson, Frieda FrommReichmann.

8.

Moviments antipsiquiàtrics i la família com a
unitat grupal bàsica.

9.

La Psicologia del Self. Estudi de l’obra
de Kohut i la seva repercussió actual:
Lichtenberg,Fossage, Bacal ...

10. Intersubjectivitat, constructivisme i la
teoria dels sistemes en el coneixement de
les interaccions, relacions i vinculacions
humanes.
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Més informació:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

FORMACIÓ PRESENCIAL SEGON ANY - 15 crèdits (100 hores lectives + tasques)
MÒDUL 3. La Psicoanàlisi y la Psicoteràpia

MÒDUL 4. Psicoteràpia Psicoanalítica

Relacional a l’actualitat.

Relacional. Pràctica Clínica.

Un dissabte al mes d’octubre a juny de 10-14h.

Els dimecres d’octubre a juny de 19-21h.

1.

1.

Factors que han contribuït a l’emergència del
paradigma relacional:
a.
b.

tàctiques de la Psicoteràpia Psicoanalítica

Lògica de la complexitat (Morin). utopia i

a. Enquadrament.

L’estudi de les relacions de poder en

b. Aliança Terapèutica.
c.

antipsiquiatria.
Modernisme, post modernisme,

d. La psicoteràpia com a experiència
compartida. Un diàleg entre allò implícit i

societat del cansament

allò explícit, el passat i el present.

La perspectiva de gènere, la sexualitat en
transformació, el fenomen “Queer”.

2.

Transferència, Contratransferència.
Mutualitat i bidireccionalitat.

hipermodernitat. Societat líquida i
d.

Relacional. De la neutralitat a la mutualitat.

desencant de les teories.
la nostra societat. Psiquiatria Social i
c.

Les finalitats, estratègies, tècniques i

e. Psicoteràpia i societat en moviment: nous
vincles, sexualitat, transformacions en les

Aspectes epistemològics sobre la constitució

relacions humanes. Dols y pèrdues.

de la subjectivitat.
3.

Psicoteràpia relacional, passió raó, ètica i
humanisme de Joan Coderch.

4.

Conceptes relacionals bàsics. Estudi de l’obra
de Stephen Mitchell.

5.

El desenvolupament contemporani de la
perspectiva relacional: Emanuel Ghent, Phillip
Bromberg, Ed. Levenson, Lewis Aron, Donnel
Stern, Adrienne Harris,Muriel Dimen, Jessica
Benjamin.

6.

La teoria intersubjectiva de Robert D.
Stolorow, G.Atwood, D. Orange.

7.

La teoria dels sistemes motivacionals de
Joseph Lichtenberg, J. Fosshage.

8.

Aportacions de les darreres investigacions
sobre el desenvolupament: Daniel Stern, B.
Beebe, F. Lachmann i altres.

9.

Neuroepigenètica relacional II.

10. La teoria dels vincles: integració del
pensament vincular relacional?
11. Mentalització en el treball clínic.
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Més informació:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

FORMACIÓ ON-LINE - 30 crèdits de l’oferta de Ágora Relacional a escollir durant tota la formació (www.campusagora.org)
Curs PGPR:

Perspectiva de Gènere en Psicoteràpia Relacional. 6 crèdits equivalents a ECTS (100 hores
on-line, més 50 hores de treball pràctic de l’alumnat).

Curs IRT1:

Intervenció Relacional en Psicologia del Trauma - Nivell I. 6 crèdits equivalents a ECTS
(100 hores on-line, més 50 hores de treball pràctic de l’alumnat).

Curs RCAF:

Revisió de conceptes i autors psicoanalítics fonamentals. Introducció a la lectura de
S.Freud, M. Klein i W. Bion. 6 crèdits equivalents a ECTS (100 hores on-line, més 50 hores
de treball pràctic de l’alumne / a) - Els alumnes que acabin totes les tasques obtenen 2
crèdits addicionals sense cost econòmic.

Curs IMDR:

Introducció al Model Dinàmic Relacional - 6 crèdits equivalents a ECTS- (100 hores on-line,
més 50 hores de treball pràctic de l’alumne, amb opció voluntària de 6 hores presencials).

Curs RPP1:

Renovadors de la psicoteràpia psicoanalítica-1 (Inclou una seqüència d’estudi de tres
autors: A: Introducció a l’obra de Sándor Ferenczi; B: Introducció a l’obra de Ronald
Fairbairn; C:Introducció a l’obra de Harry S. Sullivan) - 9 crèdits equivalents a ECTS (100
hores on-line). Està integrat per 3 trimestres (9 mesos i mig) més 50 hores de treball
pràctic de l’alumne / a). L’alumnat que acabi totes les tasques podrà rebre 3 crèdits
addicionals sense càrrec econòmic.

Curs RPP2:

Renovadors de la psicoteràpia psicoanalítica-2 (Introducció a l’obra de Heinz Kohut) – 6
crèdits equivalents a ECTS (100 hores on-line, més 50 hores de treball pràctic de l’alumne
/ a).

Curs RPP3:

Renovadors de la psicoteràpia psicoanalítica-3 (Françoise Doltó: Introducció al seu
pensament) - 6 crèdits equivalents a ECTS (100 hores on-line, més 50 hores de treball
pràctic de l’alumne / a).

Curs RPP4:

Renovadors de la psicoteràpia psicoanalítica-4 (Aprofundiment en el pensament de BION)
- 6 crèdits equivalents a ECTS (100 hores on-line, més 50 hores de treball pràctic de
l’alumne / a).

Curs RPP5:

Renovadors de la psicoteràpia psicoanalítica-5 (Introducción a la obra de D.W. Winnicott)
- 6 créditos equivalentes a ECTS (100 horas on-line, más 50 horas de trabajo práctico del
alumno/a).

Curs IPBM:

La mentalització i la capacitat de pensar. Introducció a la psicoteràpia basada en la
mentalització. Materials actualitzats el 2018. 6 crèdits equivalents a ECTS (100 hores online més 50 hores de treball pràctic de l’alumne).

Curs TPPR:

Trastorns de Personalitat. Perspectiva Relacional - 6 crèdits equivalents a ECTS (100 hores
on-line més 50 de treball pràctic, i opció voluntària de 12 hores presencials).
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Més informació:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

FORMACIÓ ON-LINE - 30 crèdits de l’oferta de Ágora Relacional a escollir durant tota la formació (www.campusagora.org)
Curs PIFB:

Psicoteràpia intersubjectiva Focal Breu I (Nivell bàsic: Teoria i Tècnica) - Materials
actualitzats el 2020. 6 crèdits equivalents a ECTS (100 hores on-line més 50 de treball
pràctic, i opció voluntària de 6 hores presencials).

Curs PIF2:

Psicoteràpia intersubjectiva Focal Breu - II (Nivell avançat: pràctica clínica) – Materials
actualitzats el 2020. 6 crèdits equivalents a ECTS (100 hores on-line més 50 de treball
pràctic).

Curs ADPR:

Addiccions: Perspectiva Relacional / Abordatge psicoterapèutic - 6 crèdits equivalents a
ECTS (100 hores on-line més 50 de treball pràctic).

Curs MIPP:

Metodologia d’investigació per al Psicoterapeuta Professional Professional - 6 crèdits
equivalents a ECTS (100 hores on-line més 50 hores de treball pràctic de l’alumne). Curs
metodològic. Materials actualitzats el 2020.

Curs BMSE:

Bases del Model Sistèmic i Epistemologia de la Clínica - 6 Crèdits equivalents a ECTS (100
hores on-line, més 50 hores de treball pràctic de l’alumne, amb opció voluntària a sessions
presencials no incloses).

Curs CCRT:

Entrenament en el Mètode CCRT i CCRT-LU-S. Aplicacions per a la clínica i la recerca
en psicoteràpia - 4 crèdits equivalents a ECTS (100 hores on-line, de les que 25 són
pràctiques). Curs metodològic.

Curs ITPP:

Introducció a la tècnica de la psicoteràpia psicoanalítica - 6 crèdits equivalents a ECTS
(100 hores on-line + 50 hores de treball de l’alumne amb casuística).

Curs TGSS:

Teoria i Tècniques de Grup per a Serveis Socials i de Salut - 6 crèdits equivalents a ECTS
(100 hores on-line, més 34 hores de treball pràctic de l’alumne i fins a 16 presencials
recomanades en experiència grupal intensiva, 8 incloses en la matrícula).

Curs PGTC:

La Psicoteràpia de Grup com a tractament combinat: Models i tècniques actuals – 6 crèdits
equivalents a ECTS (100 hores on-line de lectures i treballs tutelats per complementar i
fonamentar la pràctica grupal actual en l’àmbit comunitari).

Curs CEPP:

Casuística ètica per al psicoterapeuta professional - 2 crèdits equivalents a ECTS (40 hores
on-line de lectures i treballs tutelats per facilitar la reflexió i actuació davant els dilemes
ètics del psicoterapeuta professional).
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Més informació:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

AVALUACIÓ
◊ Control d’assistència a les activitats

tècniques i clíniques de la Psicoteràpia

presencials i supervisades, que haurà de ser al

Psicoanalítica i la Psicoanàlisi en general.

menys del 90%.

Aquests treballs, si tenen prou qualitat,

◊ Enquestes anònimes, estructurades mitjançant
escales tipus Lickert, efectuades en cada

són considerats per a la seva publicació en
diversos mitjans.

◊ Informes raonats emesos pels tutors (i

seminari als alumnes, a la finalització del

supervisors) de la capacitat del formant,

mateix.

◊ Proves d’avaluació que requereixen integració
de coneixements, actituds i habilitats, amb
qualificació final.

◊ Valoració pels docents del programa de treballs
redactats sobre lectures i qüestions teòriques,

que són treballats posteriorment amb els
interessats, en els quals es té en compte
l’evolució personal i la progressiva integració
de continguts teòrics, tècnics i clínics de la
feina psicoterapèutic.

TITULACIÓ
Diploma d’Especialista en Psicoteràpia Psicoanalítica Relacional
Per a Llicenciats / Graduats en Psicologia o Medicina. Psicòlegs General Sanitaris o altres Professionals
sanitaris registrats. Especialistes en Psicologia Clínica o Psiquiatria. Psicoterapeutes acreditats i amb
dret a exercici professional en qualsevol país de la Unió Europea. Els alumnes d’últim curs dels estudis
esmentats podran realitzar una inscripció condicionada a completar-los. Les persones amb titulacions
equivalents a les anteriors, obtingudes en altres països (no U.E.) poden també sol·licitar-ho, aportant les
seves credencials curriculars.
Certificats d’aprofitament dels cursos on-line i dels mòduls cursats
Per a altres professions afins i per a tots aquells de l’apartat anterior que no cursin el programa complet
d’Especialista en Psicoteràpia Psicoanalítica Relacional.

6

Més informació:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

DOCENTS
Joan Coderch de Sans
Aquest programa és afavorit pel Prof. Dr. Joan Coderch de Sans com a docent convidat i autor referent de la Psicoanàlisi i Psicoteràpia Relacional en el nostre àmbit. Membre d’Honor de l’Institut Català Donald W. Winnicott.

DOCENTS PRINCIPALS A BARCELONA
Francesc Sáinz Bermejo

Saïd El Kadaoui Moussaoui

President de l’Institut Català Donald W. Winnicott
(ICW).

Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica
per la Universitat Ramón Llull (URL).

Psicoanalista de la Sociedad Española de
Psicoanálisis (SEP/IPA).
Doctor en Psicologia por la Universitat Ramón Llull
(URL). Especialista en Psicologia Clínica.
Psicoterapeuta acreditat per la Federación
Española de Asociaciones de Psicoterapeutas
(FEAP).

Membre de la Asociación Española de Neuropsiquiatría
(AEN).
Ex-vocal de l’Associació Catalana de Professionals de la
Salut Mental (ACPSM-AEN)

Membre titular del Instituto de Psicoterapia
Relacional (IPR).

Professor del Màster de Psicoteràpia Psicoanalítica de la
UdG-ACPP.

Membre titular de ple dret de l’Associació Catalana
de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP).

Professor a diferents cursos sobre salut mental
en contextos de migració (Secretaria d’igualtat i
d’immigració, Hospital Sant Joan de Déu, Hospital de la
Vall d’Hebrón, Hospital Santa Caterina etc.).

Professor de la Universitat de Barcelona (UB) i de
la Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramón
LLull).

Supervisor de la Fundació Eulàlia Torras de Beà.

Professor convidat de la Universitat Auònoma de
Barcelona (UAB) y del doctorat de la Universidad
Santa Mª La Antigua de Panamá (USMA).

Ha escrit articles per al diari Público, El País, El Punt
Avui, el diario.es, El Periódico de Catalunya y el Ara
diari.

Supervisor de ‘Serveis Públics de Salut Mental i de
Serveis Socials’.

Autor entre altres publicacions de:

Autor entre altres publicacions de:

“Límites y Fronteras” (Milenio, 2008).
“Cartes al meu fill, un català de soca-rel, gairebé” (Ara
Llibres, 2011).

“Winnicott y la perspectiva relacional en el
Psicoanálisis” (Herder, 2017).

“NO” (Catedral, 2016).

“Sentir y pensar con Serrat. Reflexiones de un
Psicoanalista de hoy a partir de la obra del poeta y
músico” (Milenio, 2014).
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Membre de ple dret de l’Assocciació Catalana de
Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP).

“Radical (es). Una reflexión sobre la identidad”
(Catedral, 2020).

Més informació:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

DOCENTS CONVIDATS

Alejandro Ávila Espada

Roger Armengol Millans

Doctor en Filosofia y Lletres, Psicologia.

Doctor en Medicina, especialista en Psiquiatria.

Psicòleg Clínic. Catedràtic jubilat de Psicoteràpia,
Universidad Complutense i Universidad de
Salamanca.

Metge jubilat de l’Hospital Vall de Hebron.
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya.

President d’Honor del Instituto de Psicoterapia
Relacional (Madrid). Va ser fundador i primer
President de FEAP i d’IARPP-España.

Membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i de la
Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges de
Barcelona.

Membre d’Honor de l’Institut Català Donald W.
Winnicott.

Autor entre altres publicacions de:

Editor de “Clínica e Investigación Relacional”.

“El pensamiento de Sócrates y el psicoanálisis de
Freud” (Paidós, 1994).

Entre les seves obres:

“Creer en Dios o creer en Jesús” (Carena, 2017).

“La tradición interpersonal. Perspectiva social y
cultural del psicoanálisis” (Ágora Relacional, 2013)

“La moral, el mal y la conciencia” (Carena, 2018).

“Relational Horizons” (IPBooks, 2018).

“Felicidad, moralidad y dolor” (Carena, 2019).

Ramón Arturo Mon

Joan Creixell i Sureda

Doctor en Psicologia Clínica en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).

Psicoanalista. Membre de la Sociedad
Psicoanalítica de México (SPM-Parque México),
de la International Psychoanalytical Association
(IPA) i de la American Psychoanalytical Association
(ApsaA).

Especialista en psiquiatria, màster en psiquiatria
infantil i juvenil.

Membre d’Honor de l’Institut Català Donald W.
Winnicott.

Ha desenvolupat la seva carrera professional a
l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona on ha estat
responsable del programa de Maltractament.

Psicoterapeuta dels grups del Programa d’Atenció
Integral al Metge Malalt (PAIMM).

Ha publicat recentment dos llibres:
“Self, Trauma e Identidad” (2018).
“Sueños y Realidades de los hijos del Dragón”
(2019).
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Més informació:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

DOCENTS CONVIDATS

Neri Daurella de Nadal

Judith Gallego Ordobàs

Psicòloga Clínica. Psicoanalista. Membre de SEPIPA i de IARPP-E.

Psicòloga Sanitària. Psicoterapeuta per la Fundació Vidal
i Barraquer. Grupanalista.

Membre d’Honor d’IPR. Professora jubilada de la
Facultat de Medicina de la UB. Imparteix seminaris
a la SEP i al Màster de Psicoteràpia Psicoanalítica
de la Fundació Vidal i Barraquer-URL.

Membre de la FEAP. Pràctica pública en Csma Sant Andreu i consulta privada.

Autora de:

Coordinadora de pràctiques en MGS de Blanquerna i al
Màster de Psicoteràpia Psicoanalítica de la Fundació Vidal i Barraquer.

“Falla básica y relación terapéutica. La aportación
de Michael Balint a la concepción relacional del
psicoanálisis” (Agora Relacional, 2013).

Consultora d’organitzacions. Docent col·laboradora en
Sallésgrup.

Carlos Giménez Lorente

Angelina Graell Amat

Secretari de l’Institut Català Donald W. Winnicott
(ICW).
Psicòlog General Sanitari. Màster en Psicoterapia
Psicoanalítica per l’Associació Catalana de
Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP).

Psicòloga General Sanitaria i Psicoterapeuta
Psicoanalítica. Màster en Psicopatologia Clínica URL
(Universitat Ramon Llull) i Màster de Perfeccionament
en Psicoteràpia Psicoanalítica en l’ACPP (Associació
Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica)/UdG
(Universitat de Girona).

Ingeniero Técnico Industrial per l’Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona (EUETIB).

Membre de ple dret de l’ACPP (Associació Catalana de
Psicoteràpia Psicoanalítica), i títol EuroPsy (European
Certificate in Psychology).

Psicoterapeuta acreditat per la Federación
Española de Asociaciones de Psicoterapeutas
(FEAP).

Formació en MBT (Mentalitzation Based Treatment)
acreditada per AIEDEM (Asociación Internacional para
el Estudio y Desarrollo de la Mentalización) i l’Anna
Freud Center de Londres.

Membre associat del Instituto de Psicoterapia
Relacional (IPR).

Supervisora individual i grupal.

Coordinadora del CDIAP DAPSI Sant Cugat. Docent de
MBT (Mentalitzation Based Treatment) en la ACPP al
Postgrau d’Arteterapia en Metàfora (Centre de Estudis
d’Arteterapia, Barcelona). Autora de diversos articles
de psicoanálisi i mentalització.
Coautora del llibre “Ellas” (Albores, 2019).
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DOCENTS CONVIDATS

Luis Raimundo Guerra Cid

Victor Hernández Espinosa

Doctor (amb grau de premi extraordinari)
i Llicenciat en Psicologia (Universidad de
Salamanca) i en Antropologia social y cultural
(UNED).

Doctor en Medicina, especialista en Psiquiatria.
Psicoanalista de la SEP/IPA.
Professor de la FPCEE Blanquerna-URL. Professor de
l’Instituto Universitario de Salud Mental (IUSM) de la
Fundació Vidal i Barraquer (URL)

Especialista en Psicoteràpia per la EFPA.
Psicoterapeuta psicoanalista.

Membre d’Honor de l’Institut Català Donald W.
Winnicott.

Docent col·laborador de la Universidad de
Salamanca y en col·laboració amb el COP des de
1999. Vicepresident d’IARRP-E i Director d’IPSALevante.

Autor entre altres publicacions de:
“Las psicosis: fundamentos psicodinámicos y
concepción clínica” (Paidós, 2008).

Autor i coautor de nombrosos articles i 13 llibres
sobre psicoteràpia i psicopatologia. Entre d’altres:
“Palos en las ruedas” (Octaedro, 2018).
“El clavo ardiendo” (Octaedro, 2013).

Ariel Liberman Isod

Eugènia Monrós Marín

Doctor en Psicologia. Membre de l’APM-IPA y de
IPR-IARPP-E.

Doctora en Biologia acreditada en Genètica Humana i
Psicoterapeuta acreditada per la FEAP.

Col·labora com a professor estable del Màster en
Psicoteràpia Psicoanalítica Relacional en Ágora
Relacional (Madrid) i coordina seminaris privats
sobre el pensament de Freud, Winnicott i Mitchell.

Màster en Psicoteràpia Integradora Humanista
(Instituto Erich Fromm) i formació contínua en
psicoteràpies humanistes, integratives i relacionals, dol
i trauma.

Exercici Clínic privat de Psicoteràpia Psicoanalítica.

Membre de l’AEGH, l’APIH i l’IIPA. Vint anys
d’experiència en l’àrea de la salut i de les malalties
genètiques en l’àmbit hospitalari i universitari.

Ha escrit treballs en diverses revistes i llibres
sobre l’obra de S. A. Mitchell, D.W.Winnicott, E.
Levenson, J. Bleger o W. Baranger.
Coautor de:

Participació activa en congressos i més de 30
publicacions en revistes científiques internacionals, 9
premis d’investigació.

“Winnicott hoy” (Psimática, 2008).

Docent en diferents programes formatius.

“Una introducción a la obra de Donald W.
Winnicott” (Ágora, 2011).

10

Més informació:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

DOCENTS CONVIDATS

Carlos Rodríguez Sutil

Guillem Salvador Beltrán

Doctor en Psicologia, Psicòleg Clínic i
Psicoterapeuta Psicoanalític.

Metge Psiquiatra. Psicoterapeuta Psicoanalític: adults,
parella i família.

President del Instituto de Psicoterapia Relacional i
membre del Colectivo de Estudio e Investigación
GRITA.

Supervisor d’Equips de Salut Mental i Psicosocials.

Entre les seves obres:

Col·laborador docent de la Fundació Vidal i Barraquer
(URL).

Professor jubilat de Psicopatologia de la UB.

“El cuerpo y la mente” (Biblioteca Nueva, 1998)

Autor de:

“Introducción a la obra de Ronald Fairbairn” (Ágora
Relacional, 2010)

“Familia: experiencia grupal básica “ (Paidos, 2009)

“Psicopatología Psicoanalítica Relacional” (Ágora
Relacional, 2014).

Antoni Talarn Caparrós
Doctor en Psicologia. Especialista en Psicologia
Clínica. Ex PIR de la Fundació Puigvert
(Barcelona).
Professor titular de Psicopatologia de la UB
Autor de:
“Las consultas en psicología clínica” (Paidos,
1992).
“S. Ferenzci el mejor discípulo de Freud” (B.
Nueva, 2003).
“Manual de psicopatología clínica” (Herder 2000 y
2015).
“Globalización y salud mental” (Herder, 2007).
“Psicoanálisis al alcance de todos” (Herder, 2009).
“Relaciones, vivencias y psicopatología” (Herder,
2013).

11

Més informació:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

ACREDITACIONS
Per als professionals de la salut (metges, psiquiatres, psicòlegs clínics, Psicòleg General Sanitari):
cadascun dels cursos fonamentals, específics i optatius on-line és objecte d’acreditació per la
Comissió Nacional de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la C.A.M (Anterior
Agència Laín Entralgo). Aquestes acreditacions, que s’obtenen regularment des 2006/07, permeten
als que ja són professionals sanitaris i especialista que els crèdits obtinguts en els cursos computin i
puntuïn en els barems d’oposicions i concursos a places. Demani a la nostra secretaria gformacion@
psicoterapiarelacional.com còpia de l’última acreditació obtinguda per als cursos en els que estigui
interessat.
Els nostres programes formatius s’adeqüen als criteris d’acreditació de l’Escola de Salut Mental de
l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria, establerts per a l’acreditació en Psicoteràpia de professionals
de la Salut Mental, Metges i Psicòlegs, i per a l’acreditació en Intervencions Psicoterapèutiques d’altres
professionals.
Els Estudis d’Especialista en Psicoteràpia Psicoanalítica Relacional estan reconeguts per l’Instituto de
Psicoterapia Relacional (IPR, membre de IFP i IAPSP, així com de FEAP) i la majoria dels seus docents
són membres bé de la Secció Espanyola (IARPP-Espanya) i / o de l’Associació Internacional per a la
Psicoteràpia i la Psicoanàlisi Relacional.
Els estudis d’Especialista en Psicoteràpia Psicoanalítica Relacional donen accés al màster de Psicoteràpia
Relacional, que juntament amb altres requisits atorguen el corresponent diploma de psicoterapeuta de la
FEAP i la seva incorporació en el seu Registre Nacional de Psicoterapeutes.
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SOL·LICITUD DE PLAÇA I INSCRIPCIÓ
Es sol·licita plaça mitjançant petició d’entrevista d’admissió a la Direcció de Barcelona.
Es formalitza la inscripció emplenant i lliurant el formulari de sol·licitud d’inscripció en la formació mitjançant el pagament de la matrícula en els Estudis d’Especialista en Psicoteràpia Psicoanalítica Relacional i
aportant la documentació requerida.

◊ Breu currículum de la seva trajectòria formativa i professional.
◊ Per a l’expedició de certificats i diplomes, s’haurà d’adjuntar una fotografia digitalitzada, i una còpia
del seu DNI o equivalent.

◊ Titulació o certificat d’estudis (Psicologia / Medicina i postgraus), i si escau, del carnet de col·legiat.
Més informació general sobre aquests estudis a: https://www.psicoterapiarelacional.es/Estudios-de-Postgrado/Especialista-en-Ps-Psicoanalitica-Relacional
Un cop formalitzada la matrícula a l’Ágora Relacional, les quotes d’inscripció a cadascun dels mòduls
que es cursen a l’Institut Català Donald W. Winnicott, s’abonaran directament a aquesta institució.
Els cursos online i altres activitats a distància que complementen la formació no presencial, s’abonaran
directament a Ágora Relacional.

13

Més informació:
INSTITUT CATALÀ DONALD W. WINNICOTT (Barcelona) - info@icwinnicott.com
ÁGORA RELACIONAL (Madrid) - gformacion@psicoterapiarelacional.com

QUOTES
FORMACIÓ PRESENCIAL PRIMER ANY - 15 crèdits (100 hores lectives + tasques)
MÒDUL 1: 500€ en un sol pagament a l’inici del

MODULO 2: 900€ en un sol pagament a l’inici del

curs o 9 pagaments de 60 €.

curs o 9 pagaments de 110 €.

Un dissabte al mes d’octubre a juny de 10-14h.

Els dimecres d’octubre a juny de 19-21h.

FORMACIÓ PRESENCIAL SEGON ANY - 15 crèdits (100 hores lectives + tasques)
MÒDUL 3: 500€ en un sol pagament a l’inici del

MODULO 4: 900€ en un solo pago al inicio del

curs o 9 pagaments de 60 €.

curso o 9 pagos de 110 €.

Un dissabte al mes d’octubre a juny de 10-14h.

Els dimecres d’octubre a juny de 19-21h.

CURSOS ON-LINE
•

Cada curs on-line de 9 crèdits: 400 € (Per a alumnes matriculats en Especialista. No matriculats: 600 €)

•

Cada curs on-line de 6 crèdits: 350 € (Per a alumnes matriculats en Especialista. No matriculats: 470 €)

•

Cada curs on-line de 4 crèdits: 270 € (Per a alumnes matriculats en Especialista. No matriculats: 380 €)

•

Cada curs on-line de 2 crèdits: 180 € (Per a alumnes matriculats en Especialista. No matriculats: 300 €)

MATRÍCULA EN ELS ESTUDIS DE ESPECIALISTA
(Pagament únic aplicable als alumnes que vagin a cursar el programa complet d’Especialista en
Psicoteràpia Psicoanalítica Relacional).
La matrícula s’abonarà a Ágora Relacional per un import de 750 €. Aquells alumnes que no cursin
els estudis de manera continuada hauran d’abonar 250 € addicionals pel manteniment en vigor de la
matrícula.
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