PLA
D’ESTUDIS
INSTITUT
DE PSICOANÀLISI
DE BARCELONA

L’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona ofereix un pla d’estudis per
a ser Psicoanalista d’adults, que es pot ampliar amb l’especialitat
de Psicoanalista de nens i adolescents.

Seminaris
Obligatoris
Seminaris Optatius
Treball Final de
Formació

Seminaris obligatoris
Freud
Klein i autors de la relació d’objecte
Desenvolupaments postkleinians
Tècnica I
Psicologia evolutiva psicoanalítica
Psicopatologia psicoanalítica
Observació de nadons
Tècnica II
Seminari clínic

HORES

CRÈDITS

45
45
30
30
30
60
60
60
30

4,5
4,5
3
3
3
6
6
6
3

Seminaris optatiUs
Variaran cada curs escolar. Tots els seminaris oferts dintre de l’apartat
Seminaris de la SEP, seran considerats optatius pels estudiants en
formació a l’IPB.
Per finalitzar la formació acadèmica s’han d’haver aconseguit 50 crèdits;
Distribuïts entre 39 crèdits aconseguits amb seminaris obligatoris i 11 amb
optatius.

TREBALL FINAL DE FORMACIÓ
Un cop aconseguits els 50 crèdits, caldrà presentar un treball clínic on es
mostri com treballa l’analista en la sessió psicoanalítica, mostrant amb
claredat l’intercanvi psicoanalític, és a dir la interrelació entre ansietats
i defenses, la comunicació emocional del pacient, la seva estructura
psicopatològica, els moviments transferencials i contra-transferencials i,
en general, l’evolució del procés psicoanalític.

PÀGINA
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PLA D’ESTUDIS PER A
L’ESPECIALITAT DE PSICOANALISTA
DE NENS I ADOLESCENTS

PLA D’ESTUDIS
Seminaris
Obligatoris
REQUISITS
ESPECÍFICS

Seminaris obligatoris
Psicopatologia del nen i l’adolescent
Teoria i tècnica de l’anàlisi de nens i adolescents
Seminari Clínic de nens i adolescents

HORES

CRÈDITS

30
30
30

3
3
3

Treball Final
de Formació

REQUISITS ESPECÍFICS
Haver portat a terme dos anàlisis supervisats d’aquesta etapa evolutiva.
Cal tenir en compte que l’acreditació només es dona després d’haver acabat
la formació com a psicoanalista d’adults i pertànyer a la IPA.

TREBALL FINAL DE FORMACIÓ

PÀGINA

Un cop cursats els seminaris obligatoris, i complerts la resta de requisits caldrà presentar un treball final, de característiques similars
al treball obligatori de la formació general.
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