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DESCRIPCIÓ GENERAL
El Màster Avenços en la clínica psicoanalítica de la infància i l'adolescència de la Universitat de
Barcelona, es va iniciar en el curs 1991-1992. Des de l'any 2013 és un curs semipresencial orientat
a llicenciats/graduats en psicologia i/o medicina (o estudiants que tinguin fins a un 10% de crèdits
pendents de cursar), que desitgin aprofundir en el model psicoanalític del desenvolupament i en la
comprensió psicopatològica de les seves alteracions, així com començar a introduir-se en la pràctica
clínica.
Considerem que en finalitzar el curs el/la alumne/a haurà adquirit els coneixements bàsics per
abordar la clínica en la infància i l'adolescència que els permetrà començar la seva activitat
professional, així com accedir a formacions que aprofundeixin més en aquest camp.
El Màster consta de 60 crèdits Europeus (ECTS), distribuïts en 7 mòduls, que es desenvolupen en
el període d'un any. L'estructura en mòduls permet que aquells que estiguin interessats a cursar
únicament la formació teòrica, obtinguin el títol de Postgrau en desenvolupament mental i les

seves alteracions des de la psicoanàlisi (30 crèdits ECTS). A aquesta modalitat poden accedir
graduats d'àrees d'infermeria, treball social, logopedes, mestres i art terapeutes, entre d'altres.

TITULACIÓ
Amb els 7 mòduls superats:
Màster en Avenços en la clínica psicoanalítica de la infància i l'adolescència.
Amb els mòduls 1, 2, 3 i 7 superats:
Postgrau en Desenvolupament mental i les seves alteracions des de la psicoanàlisi.

PROFESSORAT
Jordi Artigue: Doctor en Psicología. Psicòleg clínic. Psicoterapeuta SEPYPNA. Psicoanalista
IPB. Professor associat - Facultat de Psicologia - U.B. Psicòleg clínic en Equip ECID - Badalona Fundació Vidal i Barraquer.
Glòria Callicó: Doctora en Psicologia. Professora Associada de la UB. Membre Titular de la
Societat Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius (SCRIMP-SERYMP).
Jaume Claret: Psiquiatra. Psicoanalista. Cap de Servei de la Clínica Llúria, CPB.
Verónica Boero: Doctora en Psicologia. Formació en psicoteràpia psicoanalítica infanto-juvenil i
en Antropologia Mèdica. .
Marcel Cortada: Doctor en Psicologia. Psicoterapeuta de l'ACPP-FEAP. Trainer del Test de
Brazelton (NBAS) pel Brazelton Institute-Harvard Medical School de Boston. President de
l'Associació Nadocat.
Núria Esqué: Psiquiatra. Psicoterapeuta. Coordinadora de la Unitat de Maduració Terapèutica
Integral de l'Escola Especial ASPACE. Membre de l'Associació Nadocat.
Núria Farrés: Psicòloga del centre de dia Carrilet i psicoterapeuta i coordinadora del Centre de
Tractaments Carrilet. Membre associat de l'ACPP. Membre docent de l'ACPP.
Montse García-Milà: Psicòloga clínica. Psicoanalista SEPYPNA. Psicoterapeuta de la ACPP.
Margarita Ibañez: Doctora en Psicologia. Coordinadora de la unitat 5-0 del Servei de Psiquiatria
i Psicologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Fernando Lacasa: Doctor en Psicologia - Psicoterapeuta de la ACPP-FEAP. Professor Associat
de la UB. Servei de Psiquiatria i Psicologia del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Lluís Mauri: Psiquiatra. Psicoterapeuta. Unitat de Tractaments Específics de la Fundació Hospital
Sant Pere Claver.
Marina Mestres: Psicòloga i fisioterapeuta. Coordinadora del Centre d'Investigació i Formació
Carrilet. Fundadora de l'Espai Essen, localitat de Lleida. Professora Associada de la Universitat
de Lleida.
M. Teresa Miró: Doctora en Medicina. Psicoanalista SEP-IPA. Psiquiatra del CSMIJ de Gràcia de
la FETB. Professora Titular de la UB, jubilada.
Rosa Mora: Psicòloga. Codirectora del Centre de Recursos per a la Infància i l'Adopció (CRIA).
Dàmaris Muñoz: Doctora en Psicologia. Terapeuta familiar i de parella. Professora de la Facultat
de Psicologia de la UB.
Paulo Padilla: Professor Lector del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en
Educació de la UB.

Jordi Ponces: Neuròleg. Director emèrit del Centre Pilot Arcàngel St Gabriel-ASPACE. President
de l'Institut Jordi Ponces - Fundació Summae Barcelona i de l'Associació Nadocat.
Ana María Tuset: Doctora en Psicologia. Professora Emèrita de la UB. Membre Titular de la
SCRIMP i de la SERYMP.
Joan Vidal: Metge i psicòleg del Centre Arcàngel Sant Gabriel- CDIAP ASPACE. Institut Jordi
Ponces - Fundació Summae. Membre de l'Associació Nadocat.
Eileen Wieland: Psicòloga. Psicoanalista de la SEP-IPA. Vicepresidenta de la SEP-IPA. Membre
del Grup de treball Psicoanàlisi i Societat del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC).
Docent AAPIPNA (Saragossa).
Glòria Zegrí: Psicòloga clínica. Psicoanalista de la SEP-IPA. Fundació Eulàlia Torras de Beà.

CENTRES COL·LABORADORS
 Institut de Psiquiatria i Psicologia del Nen i de l’Adolescent - Fundació Eulàlia Torras
de Beà.
 Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (Hospitalet, Gavà, El Prat i St. Boi de Llobregat)
- Fundació Orienta.
 Centres de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç - ASPACE.
 Hospital de Dia de Salut Mental d’Adolescents - Fundació Nou Barris.
 Centre Especial Carrilet.

ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓ
FORMACIÓ
TEÒRICA
Mòdul 1
FONAMENTS TEÒRICS
(10 Crèdits)

Mòdul 2
DESENVOLUPAMENT
MENTAL
(10 Crèdits)

Mòdul 3
PRIMERA INFÀNCIA
(7 Crèdits)

Mòdul 7
TESI DE
POSTGRAU
(3 Crèdits)

FORMACIÓ
CLINICA
Mòdul 4
ABORDATGE
TERAPÈUTIC
(6 Crèdits)
Mòdul 5
TALLERS DE
DISCUSSIÓ
(5 crèdits)

Mòdul 6
APLICACIONS
PRÀCTIQUES
(16 Crèdits)

Mòdul 7
TESI DE
MÀSTER
(6 Crèdits)

Títol: Postgrau en Desenvolupament
mental i les seves alteracions des de la
psicoanàlisi

Títol: Màster avenços en la clínica psicoanalítica
de la infància i l'adolescència

CONTINGUTS DELS MÒDULS
MÒDUL 1 - FONAMENTS TEÒRICS I AVALUACIÓ PSICOLÒGICA DESDE LA PSICOANÀLISI.
Assignatures: Bases teòriques psicoanalítiques i Avaluació psicològica en la infància i
l'adolescència.
Professorat: Glòria Callicó i Ana M. Tuset.
Teoria bàsica en psicoanàlisi per accedir a una compressió del funcionament psíquic.
Revisió d'alguns instruments necessaris per al diagnòstic infantil amb una orientació
psicodinàmica.
MÒDUL 2 - DESENVOLUPAMENT MENTAL I LES SEVES ALTERACIONS.
Assignatures: Estudi de l'evolució i Actualitzacions en psicopatologia infanto-juvenil.
Professorat: Jordi Artigue, Jaume Claret, Fernando Lacasa, Margarita Ibañez, Paulo Padilla,
María Teresa Miró, Lluís Mauri i Rosa Mora.
Identificació dels moments crítics en l'evolució i la seva repercussió en el desenvolupament
posterior.
Estudi dels processos psicològics normals i patològics del funcionament mental dels nens i
adolescents.
MÒDUL 3 - PRIMERA INFÀNCIA.
Assignatures: Psicologia perinatal i Neuropsicoanàlisi.
Professorat: Marcel Cortada, Núria Esqué, Marina Mestres, Jordi Ponces i Joan Vidal.
Elements que actuen en la formació i desenvolupament del vincle pares-fills. Aspectes
temperamentals del nounat. Desenvolupament del cervell en la primera infància i els efectes de
les interaccions precoces. Correlats neurològics i emocionals.
MÒDUL 4 - ABORDATGE TERAPÈUTIC DEL NEN I L'ADOLESCENT I TREBALL AMB
FAMÍLIES.
Professorat: Montse Garcia-Milà, Damaris Muñoz i Glòria Zegrí.
Aproximació a les bases de la tècnica i indicacions en l'abordatge del treball amb famílies des d'una
perspectiva psicoanalítica i sistèmica, i treball amb grups de nens.

MÒDUL 5 - TALLERS DE DISCUSSIÓ CLÍNICA.
Professorat: Eileen Wieland, Ana Maria Tuset, Maria Teresa Miró, Rosa Mora, Núria Farrés
i Verónica Boero.
L'objectiu d’aquest mòdul es reflexionar, a través de l’ús de casos clínics, sobre les estratègies d’abordatge
terapèutic mes adequades a cada cas. Aquest mòdul, per tant, pretén convertir-se en un espai
d'aprenentatge teòric inicial a la clínica psicoterapèutica. Les activitats a desenvolupar contemplen la
realització de tallers de discussió i anàlisi de casos clínics i les supervisions grupals de material aportat pels
estudiants.
MÒDUL 6 - APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA A LA INFÀNCIA
I L'ADOLESCÈNCIA.
Aquest mòdul contempla l'assistència als centres de pràctiques. Es desenvoluparan activitats de
observació de sessions clíniques, administració de tests, realització de psicodiagnòstics, intervencions
breus, primeres entrevistes i devolució de la informació. Les activitats variaran segons l'especialitat de
cada centre de pràctiques.
Tots els alumnes realitzaran una estada de tres setmanes al Centre Carrilet, especialitzat en atenció de
Trastorns Generalitzats del Desenvolupament (TGD: autisme, psicosi infantil, Asperger), Trastorn Mental
Greu (TMG) i / o Trastorns del Comportament (TC).
MÒDUL 7 - PROJECTE DE RECERCA EN AVENÇOS EN LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA.
Realització i presentació, a la comissió del màster, d'un treball de recerca en l'àmbit teòric i clínic. Cada
estudiant tindrà assignat un tutor/a per a la direcció del treball. En el cas del postgrau, el treball serà de
caràcter teòric.

AVALUACIÓ
Per obtenir el títol de Màster és necessari un mínim d'aprovat en els set mòduls, haver completat
el total d'hores de pràctiques en els centres corresponents i haver aprovat el treball de recerca.
 Per aprovar els mòduls de teoria és necessari assistir al 80% de les classes presencials.
 L'avaluació de les pràctiques es realitzarà mitjançant una valoració que el centre lliurarà a la
secretaria del màster en finalitzar l'estada.
 El treball de recerca és qualificat pel tutor que l'ha dirigit (40%) i per la comissió d'avaluació del
màster (60%).

Per obtenir el Títol de Postgrau cal tenir un mínim d'aprovat en els mòduls 1, 2 i 3, i haver aprovat el
treball de recerca teòric.

DURACIÓ I HORARIS
D'octubre de 2018 fins a desembre de 2019. Les classes presencials s'impartiran els divendres
al matí de 9:15-13:45 hores i una tarda al mes de 14:45-18:00 hores, a la Facultat de Psicologia.
La formació pràctica es realitzarà durant 2-3 matins i segons els horaris de cada centre
col·laborador.

MATRÍCULA
REQUISITS D’ ACCÉS
-

Currículum vitae.

-

Carta de sol·licitud.

-

Entrevista personal. Per a aquells candidats que no es trobin a Barcelona, l'entrevista
pot ser via Skype.

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓN
La preinscripció podrà realitzar-se via web, un cop confirmada l'acceptació del candidat per part de la direcció
del màster. El període de preinscripció està obert a partir de març de 2018 i el cost és de 300 €, que seran
descomptats del preu total de la matrícula. En el moment d'iniciar les classes l'alumne ha d'haver realitzat el
pagament del 50% de l'import total de la matrícula.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
1. Fotocòpia compulsada del títol de graduat o llicenciat.
2.

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

3.

Expedient acadèmic.
Per als alumnes estrangers, els documents 1 i 3 requereixen ser autentificats pels
procediments establerts, que variaran segons els convenis entre països, i aniran acompanyats
d’una traducció al castellà. Per a més informació:
http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm

Els associats a "ALUMNI UB" podran accedir a una reducció del 10% del preu de la matrícula. Per
a més informació, consulteu el web d'Alumni, (apartat Fes-te soci), o demanar informació al telèfon
934.020.222 o al correu electrònic: alumniub@ub.edu
Places limitades segons ordre de preinscripció. En cas de no haver-hi suficients matriculats, la
direcció es reserva el dret de no realitzar el curs.

PREU
Import total del màster: 3.100 €
Import total del postgrau: 1.800 €
S'han d'afegir a aquest import 70 € en concepte de taxes administratives i 6 € de pòlissa
d'assegurança. La contractació d'aquesta pòlissa cobreix tots els accidents que pugui
patir l'estudiant, tant en els recintes universitaris com en les institucions ones facin
pràctiques, mentre no hi hagi una relació laboral.

INFORMACIÓ
Direcció
Dra. Ana María Tuset Bertran
atuset@ub.edu

Coordinació i Secretaria
Dra. Verónica Boero
psicoanalisiformacio@ub.edu
vboero@ub.edu
Dr. Marcel Cortada
mcortada@ub.edu

Horari d’atenció
Dimecres de 11 a 17 h. i divendres de 9 a 14 h.
Tel. 93 312 51 21
Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia
Secció Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Despatx 3609
Facultat de Psicologia – Campus Mundet
Universitat de Barcelona
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 - 08035 Barcelona
http://www.ub.edu/psicoanalisi_formacio/

