
2020/2021 
13ª edició consecutiva 

MODALITAT PRESENCIAL i ONLINE 

 

ACCEP 

Associació Catalana per a la Clínica i l’Ensenyament de la Psicoanàlisi 
Formacions Clíniques del Camp Lacanià 

Formació per a l’obtenció del 
Diploma de Psicoterapeuta 

Acreditat per la Secció de Psicoanàlisi de la FEAP 

 

Màster en Teoria i Pràctica 
Psicoanalítiques

ACCEP  Títol de Psicoterapeuta Programa curs 2020 - 2021 /  M1 Pàgina  de 1 14



ACCEP (Associació Catalana per a la Clínica i l'Ensenyament de la Psicoanàlisi) és 
una institució d'ensenyament, clínica i transmissió de la psicoanàlisi creada el 1998. 
Dispensa una docència psicoanalítica en la seva  doble vessant teòrica i clínica, orientada 
pels ensenyaments de S. Freud i J. Lacan. Amb aquest propòsit desenvolupa un 
programa ampli i diversificat d'activitats teòric- clíniques, cursos i seminaris de formació 
continuada dirigits a tots aquells que desitgin formar-se en psicoanàlisi, psicoteràpia, 
psicoanàlisi aplicat, i salut mental. 

ACCEP s'inscriu dins el marc internacional de les Formacions Clíniques del Camp 
Lacanià, que tenen com a objectiu dur a terme activitats d'ensenyament i formació en 
Psicoanàlisi, i més específicament entre el col·lectiu de Formacions Clíniques a Espanya 
que constitueixen les següents institucions: ACCEP de Barcelona, CCM de Madrid, CCP-
FCCL de València, FCG de Galícia, FCCL del País Basc, GEPAS d'Astúries i SΨT de 
Tarragona. Juntament amb aquestes institucions, ACCEP organitza una Jornada conjunta 
anual.  

MÀSTER EN TEORIA I PRÀCTICA PSICOANALÍTICA  
Des del curs 2008-09 ACCEP ha engegat un programa específic de formació de 
psicoterapeutes psicoanalítics adaptat als requisits de la secció de psicoteràpia 
psicoanalítica de la FEAP . Està distribuït en tres mòduls que es poden fer en tres cursos 1

o més, i en ell es fonamenten les bases teòriques i clíniques d'una formació en 
psicoanàlisi. 

Objectius: 

Oferir a l'estudiant en formació un coneixement dels principals conceptes i teories que 
conformen el cos de la psicoanàlisi, així com atorgar els instruments i tècniques 
imprescindibles per a l'exercici de la teràpia psicoanalítica per a aquells que a més 
compleixin amb la indefugible condició de ser psicoanalitzants o haver estat 
psicoanalitzats. 

Per complir amb aquestes finalitats, els alumnes disposen d'un tutor que duu a terme un 
seguiment individualitzat del procés pedagògic, i també de supervisions clíniques 
individuals i grupals. ACCEP facilita la realització de pràctiques en diferents institucions de 
Salut Mental amb les quals estableix convenis. 

ACCEP disposa d'un Centre Assistencial de Pràctica Clínica per als alumnes del Màster 
que els permet iniciar-se en la pràctica psicoterapèutica, convenientment supervisats a 
nivell individual per psicoanalistes docents d'ACCEP. Tindran accés al mateix els alumnes 
que hagin cursat almenys un 50% de l'ensenyament del Màster i que hagin estat avaluats 
per la Comissió d'Admissió.  

Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia. Miembro de la Organización Europea de 1

Psicoterapia i de la World Council of Psychotherapy
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Programa curs 2020/2021 (M1) 

1. ESTUDI SISTEMÀTIC DE L’OBRA DE FREUD 
La investigació freudiana, de 1886 a 1912: Les histèriques, l’inconscient i la 
sexualitat  / 17 classes de 2 hores c/u = 34 hores – Dimecres,  19:30h a 21:30h 
Coordinació: Jacqueline Ariztia  
Docents: Manuel Baldiz, Xavier Campamà, Rosa Roca, Jacqueline Ariztia 

2. ESTUDI DE LES OBRES D’AUTORS POSTFREUDIANS 
Melanie Klein, Anna Freud, K. Abraham y Sandor Ferenczi en el moviment 
psicoanalític. / 17 classes de 2 hores c/u = 34 hores – Dimecres, 19:30h a 21:30h 

Coordinació: Clotilde Pascual 
Docents: Xavier Campamà, Jose Mª Franco (docent convidat), Ramon Miralpeix, Clotilde Pascual, 
Matilde Pelegrí 

3. PSICOPATOLOGIA I CLÍNICA 
Les psicosis  / 17 classes de 2 hores c/u = 34 hores – Dimarts, 19:30h a 21:30h 

Coordinació: Clotilde Pascual 
Docents: Inés Rosales, Manuel Baldiz, Guillem Pailhez, Sergi Vilardell, Clotilde Pascual 

4. TÈCNICA DE PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA I TEORIA DE LA TÈCNICA 
PSICOANALÍTICA 

Les eines de la Psicoanàlisi i/o de la teràpia psicoanalítica i la seva utilització 
17 classes de 2 hores c/u = 34 hores - Dijous quinzenal de 19:30h a 21:30h 
Coordinació: Rut Sonnabend 
Docents: Carmen Lafuente, Matilde Pelegrí, Mª Inés Rosales i Rut Sonnabend 

5. ALTRES MODALITATS DE PSICOTERÀPIA  
La construcció del nen com a subjecte. Punts de trobada entre la psicoanàlisi i la 
pedagogia. 6 classes teòriques de 2 hores c/u = 12 hores – Dijous, 19:30h a 21:30h  

3 classes pràctiques de 1,5 hores c/u = 4,5 hores – Dijous, 19:30 h a 21:00h 
Coordinació: Jacqueline Ariztia  
Docents classes teòriques: Ana Martínez, Roser Casalprim, Josep Monseny, Xavier Campamà, 
Jacqueline Ariztia. 
Docentes classes pràctiques: Àngels Petit, Raquel Jiménez, Ramón Miralpeix 

6. ROMANENT DE 200 HORES 

Màster en Teoria i Pràctica Psicoanalítiques

ACCEP Associació Catalana per a la Clínica i l’Ensenyament de la 
Psicoanàlisi. Formacions Clíniques del Camp Lacanià

Formació per a l’obtenció del 
Diploma de Psicoterapeuta 
Acreditat per la Secció de Psicoanàlisi de la FEAP

6.1  Seminari de casos i textos 36 h 

6.2 Ensenyament de J. Lacan 32 h 

6.3 Transexuals i transgèneres: passat, present i futur 16 h
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1. ESTUDI SISTEMÀTIC DE L’OBRA DE FREUD 

La investigació freudiana, de 1886 a 1912: Les histèriques,   
l’inconscient  i la sexualitat. 

17 classes de 2 hores cadascuna = 34 hores    -  Dimecres,  19:30 a 21:30 
Coordinació: Jacqueline Ariztia 
Docents: Xavier Campamà, Rosa Roca, Manuel Baldiz, Ana Martínez, Jacqueline Ariztia 

En aquest primer mòdul de Estudi sistemàtic de l’obra de Freud, abordarem els seus primers textos 
corresponents al descobriment de l’inconscient, de la mà de les seves primeres pacients histèriques que, a 
més a més de mostrar-li el camí, li senyalaven la importància de la sexualitat per a la comprensió del sentit 
dels seus símptomes. Una vegada descobert l’inconscient, ens mostrarà el seu treball i funcionament a 
partir de les seves formacions: somnis, lapsus, símptomes, acudits. La interpretació dels somnis, 
considerada per ell mateix com la seva gran obra, posarà de manifest que l’inconscient és una escriptura i 
com a tal cal abordar-lo. D’altra banda, sexualitat i inconscient es donen la mà com podrem copsar, no tan 
sols al text “Tres assajos per a una teoria sexual”, sinó també en els casos clínics de Dora i “Juanito”. 

data tema docent

1 07-10-20 Presentació del programa. Freud en el saber del seu temps. Idees 
d’Inconscient en el pensament pre-freudià

Xavier Campamà

2 21-10-20 Freud, els seus estudis, mestres i primeres investigacions. Xavier Campamà

3 04-11-20 L’encontre de Freud amb les histèriques. L’après d’en Charcot. Xavier Campamà

4 18-11-20 Els treballs de Freud amb Breuer i el que va marcar la seva 
diferència: el cas d’Anna O.

Xavier Campamà

5 02-12-20 La causa sexual de les neurosis. Rosa Roca

6 16-12-20 La interpretació dels somnis I: el somni com una formació de 
l’Inconscient. Relació entre el somni, el desig i allò d’infantil.

Rosa Roca

7 20-01-21 La interpretació dels somnis II: El treball del somni. Els seus 
mecanismes de condensació i desplaçament.

Rosa Roca

8 03-02-21 La interpretació dels somnis III: L’aparell psíquic i el model òptic. 
Formalització de la primera tòpica freudiana: Conscient-preconscient-
inconscient.

Rosa Roca

9 17-02-21 Estudi del text: “Psicopatologia de la vida quotidiana”. Oblits, lapsus, 
actes fallits i altres formacions de l’inconscient.

Manuel Baldiz

10 03-03-21 L’acudit com a model de la forma d’operar de l’Inconscient. Manuel Baldiz

11 17-03-21 Gran cas clínic de Freud I: Dora, la neurosi histèrica i la qüestió de la 
transferència.

Manuel Baldiz

12 14-04-21 La sexualitat i l’inconscient I. Estudi del text: “Tres ensayos para una 
teoría sexual”.

Manuel Baldiz

13 28-04-21 La sexualitat y l’inconscient II. Teories sexuals infantils i novel·la 
familiar.

Jacqueline Ariztia

14 12-05-21 Gran cas clínic de Freud II: Juanito, la fòbia i la significació fàl·lica. Ana Martínez
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15 26-05-21 La sexualitat masculina, eleccions particulars y degradacions de la 
vida eròtica.

Jacqueline Ariztia

16 02-06-21 Gran cas clínic de Freud III: El hombre de las ratas, la neurosi 
obsesiva i el desig impossible de l’obsessiu.

Ana Martínez

17 16-06-21 Sobre la psicosi paranoica: Schreber, cas autobiogràficament descrit. Jacqueline Ariztia
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2. ESTUDI DE LES OBRES D’AUTORS POSTFREUDIANS 

Melanie Klein, Anna Freud, K. Abraham y Sandor Ferenczi en el 
moviment psicoanalític  

17 classes de 2 hores cadascuna = 34 hores – Dimecres, 19:30 a 21:30  
Coordinació: Clotilde Pascual 
Docents: Xavier Campamà, José María Franco, (docent convidat) Ramon Miralpeix, Clotilde Pascual i 

Matilde Pelegrí  

Aquest curs està dedicat a l'estudi d'autors fonamentals en la història de la psicoanàlisi. Tots ells han 
realitzat importants aportacions a la teoria i pràctica clínica de la cura psicoanalítica, com és el cas de la 
teoria del self, la diferenciació diagnòstica entre l'autisme i la psicosi infantil, l'especificitat de la cura amb 
nens o les diferents perspectives sobre la transferència. 

S'il·lustrarà la teoria amb exemples de casos clínics de la literatura psicoanalítica. 

Data tema docent

1 30-09-20 Presentació de  Melanie Klein. La concepció de les posicions. La 
posició esquizoparanoide.

Xavier Campamà

2 14-10-20 La posició depressiva. El Complex d'Èdip precoç. Xavier Campamà

3 28-10-20 La pràctica clínica de Melanie Klein. Xavier Campamà

4 11-11-20 Fantasia kleiniana y fantasma lacanià. Matilde Pelegrí

5 25-11-20 Aplicació de la psicoanàlisi a la psicosi. M. Klein. Matilde Pelegrí

6 09-12-20 Enveja i gratitud. Lectura de M. Klein amb J. Lacan. Matilde Pelegrí

7 23-12-20 El Jo i els mecanismes de defensa segons Anna Freud. Ramon Miralpeix

8 13-01-21 Un exemple de la pràctica clínica d’Anna Freud. Ramon Miralpeix

9 27-01-21 El normal i el patològic a la infància. Psicoanàlisi i educació. Ramon Miralpeix

10 10-02-21 Les controvèrsies Melanie Klein - Anna Freud, 1941-1945. Xavier Campamà

11 24-02-21 Presentació de K. Abraham. Clotilde Pascual

12 10-03-21 L’evolució de la libido a la llum dels trastorns mentals I i II. Clotilde Pascual

13 24-03-21 Un cas de la pràctica clínica de K. Abraham. Clotilde Pascual

14 07-04-21 Presentació de S. Ferenczi. José María Franco.

15 21-04-21 Teoria del trauma i de la genitalitat. José María Franco

16 05-05-21 Elasticitat de la tècnica psicoanalítica. La teràpia activa. José María Franco

17 19-05-21 Un cas de la pràctica clínica de S. Ferenczi. El problema de la fi 
de l’anàlisi. 

José María Franco
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3. PSICOPATOLOGIA  I CLÍNICA  

Les psicosis 
17 classes de 2 hores cadascuna  = 34 hores. Dimarts de 19:30 a 21:30 
Coordinació: Clotilde Pascual 
Docents: Inés Rosales, Manuel Baldiz, Guillem Pailhez, Sergi Vilardell, Clotilde Pascual 

Les aportacions psicoanalítiques de Freud i de Lacan ens permetran reflexionar sobre la depressió, 
qualificada com la gran malaltia de la modernitat, en les seves diferents modalitats i presentacions 
simptomàtiques, així com sobre la mania i la malenconia, manifestacions extremes dels trastorns afectius. 
La clínica psicoanalítica, molt especialment en el cas de les psicosis, es basa en les construccions 
psicopatològiques de la gran clínica psiquiàtrica tradicional. Els treballs dels primers psiquiatres que es van 
apropar a la psicosi, ens guiaran mitjançant la seva brillant capacitat descriptiva i classificatòria, a través de 
l'exuberant simptomatologia de l'esquizofrènia i la paranoia. 
La psicoanàlisi d'avui s'enfronta amb l'anomenada patologia dual i els trastorns alimentaris, des d'una nova 
perspectiva, singular i no estandarditzada, la qual cosa permet un tractament d'aquesta clínica que va més 
enllà de la desintoxicació o de l'augment de pes com a resultat d'un abordatge merament conductual.  
La psicosi infantil i l'autisme, les psicosis no desencadenades, seran abordades mitjançant les últimes 
aportacions teòriques de Lacan sobre la clínica borromea i les suplències, que obren noves perspectives per 
al seu tractament psicoanalític. 

Bloc 1- Els Trastorns afectius 

Bloc 2. L'Esquizofrènia i la paranoia 

data tema docent

1 06-10-20 Psicopatologia de la depressió. La tristesa, l'apatia, símptomes 
somàtics.

Inés Rosales

2 20-10-20 Interpretació psicoanalítica de la depressió i de la mania. Dol i 
Melancolia de Freud. El concepte de covardia moral de J. Lacan

Inés Rosales 

3 03-11-20 Les temptatives de suïcidi i el suïcidi consumat. Manuel Baldiz

4 17-11-20 Depressió i posició sexual. Per què les dones es deprimeixen més 
que els homes?

Manuel Baldiz

5 01-12-20 Introducció a les Esquizofrènies: l'esdevenir del seu diagnòstic. Kraepelin 
i la “*dementia praecox”. Bleuler i el “grup de les esquizofrènies”. La 
recerca empírica i Schneider. El constitucionalisme de Kretschmer. Els 
sistemes diagnòstics oficials. Subtipus d'Esquizofrènia

Guillem Pailhez

6 12-01-21 Psicopatologia de l'Esquizofrènia I: Símptomes positius (Semiologia del 
pensament, de la percepció i de la psicomotricitat). La psicosi 
esquizoafectiva

Guillem Pailhez

7 26-01-21 Psicopatologia de l'Esquizofrènia II. Símptomes negatius (Semiologia del 
llenguatge, de l'afectivitat, de l'atenció i de la voluntat). Diagnòstic 
diferencial amb la psicosi maníac-depressiva.

Guillem Pailhez

8 09-02-21 Paranoia i deliri. Els fenòmens elementals. La certesa. Guillem Pailhez
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Bloc 3. Addiccions i Trastorns alimentaris a les Psicosis 

Bloc 4. Problemes clínics per a la psicoanàlisi 

9 23-02-21 Clínica de les toxicomanies i altres addiccions Sergi Vilardell

10 09-03-21 L'anomenada Patologia Dual. Sergi Vilardell

11 23-03-21 Trastorns alimentaris i diagnòstic diferencial. Sergi Vilardell

12 13-04-21 A propòsit dels trastorns de la personalitat. Una perspectiva 
psicoanalítica

Sergi Vilardell

13 27-04-21 Psicosi infantil Clotilde Pascual

14 11-05-21 Autisme. Les seves formes. Clotilde Pascual

15 25-05-21 Psicosomàtica i feblesa mental. Clotilde Pascual

16 08-06-21 La psicosi no desencadenada. Les dificultats en el seu diagnòstic. Clotilde Pascual

17 22-06-21 El tractament psicoanalític de les psicosis. Clotilde Pascual
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4. TÈCNICA DE PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA I 
TEORIA DE LA TÈCNICA PSICOANALÍTICA 

Les eines de la Psicoanàlisi i/o de la teràpia psicoanalítica i la seva 
utilització. 

17 classes de 2 hores cadascuna = 34 hores. Dijous de 19:30 a 21:30 
Coordinació: Rut Sonnabend 
Docents: Carmen Lafuente, Matilde Pelegrí, M. Inés Rosales i Rut Sonnabend. 

Aquest any estudiarem algunes de les eines fonamentals de la psicoanàlisi des de la perspectiva de 
l'esdevenir de la cura mateixa. La paraula, l'associació lliure, l'inconscient, la transferència, el símptoma, i el 
fantasma s'aniran desgranant en relació al curs d'una anàlisi.  
El recorregut anirà des de les entrevistes preliminars, la Demanda, l'entrada en anàlisi, passant el sorgiment 
de la transferència i el seu abordatge en la cura, la producció del símptoma analític a l'inici, fins al símptoma 
del final de l'anàlisi, per finalment abordar el fantasma, la seva construcció i el seu travessament. 

data tema docent

1 08-10-20 Presentació del programa. Demanda terapèutica o demanda 
d'anàlisi? La hipòtesi de l'inconscient i com escoltar-ho.

Inés Rosales

2 22-10-20 Com, quan i sota quins supòsits comença una psicoanàlisi o bé es 
tractarà d'una teràpia psicoanalítica? 
Entre la formació/anàlisi de qui dirigeix la cura i la subjectivitat (o 
particularitat) del pacient.

Inés Rosales

3 05-11-20 Funció de les entrevistes preliminars. Les recomanacions de 
Freud.

Inés Rosales

4 19-11-20 La demanda, entre la necessitat i el desig. El gràfic del desig. Com 
operar amb la Demanda del Subjecte

Inés Rosales

5 03-12-20 Cas clínic, il·lustratiu del treball amb la demanda i l'entrada en 
anàlisi d'un subjecte.

Inés Rosales

6 17-12-20 La transferència. Concepte i necessitat del seu sorgiment i treball 
en la cura.

Matilde Pelegrí

7 14-01-21 L'amor de transferència i com operar des d'aquesta dimensió. 
L'anomenada  contratransferència. 

Matilde Pelegrí

8 28-01-21 Possibilitats de conduir la transferència des d'aspectes imaginaris 
inicials cap a una dimensió simbòlica. O possibilitat del viratge des 
d'una teràpia analítica a una psicoanàlisi.

Matilde Pelegrí

9 11-02-21 El gaudi que la transferència posa en joc i com operar 
psicoanalíticament amb els dos vessants- del significant i de 
l'objecte- mantenint la tensió.

Matilde Pelegrí

10 25-02-21 El símptoma. El seu concepte com a producció/formació de 
l'inconscient.

Rut Sonnabend

11 11-03-21 A l'inici: el símptoma. Rut Sonnabend

12 25-03-21 El símptoma analític i la direcció de la cura. Rut Sonnabend

13 15-04-21 Sentit i gaudi del símptoma i la destinació del símptoma en 
finalitzar la cura. Fragments clínics.

Rut Sonnabend
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14 29-04-21 El recorregut del símptoma al fantasma. Carmen Lafuente

15 13-05-21 El fantasma, sosteniment del desig del subjecte. Carmen Lafuente

16 27-05-21 La construcció del fantasma en la cura. Exemples clínics. Carmen Lafuente

17 10-06-21 El travessament del fantasma en una cura psicoanalítica. 
Exemples clínics.

Carmen Lafuente
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5. ALTRES MODALITATS DE PSICOTERÀPIA  

La construcció del nen com a subjecte. Punts de trobada entre la 
psicoanàlisi i la pedagogia 
Aquest curs consta de classes teòriques i pràctiques.  

Coordinació: Jacqueline Ariztia. 
Docents: Ana Martínez, Roser Casalprim, Josep Monseny, Xavier Campamà, Ramon Miralpeix, 
Jacqueline Ariztia. 
Docents convidades: Àngels Petit, Raquel Jiménez, membres del FPB 

El present curs obre un diàleg entre Psicoanàlisi i Pedagogia, per a la qual cosa ofereix sis classes 
teòriques en les quals s'abordaran els conceptes necessaris per a conèixer i entendre la manera en què la 
Psicoanàlisi s'acosta i treballa amb els nens i els adolescents, d'un en un, tenint en compte les seves 
particularitats, alhora que es fa càrrec dels seus adults de referència, pares, escoles, institucions. A aquest 
efecte, es treballarà el concepte de nen des de la perspectiva psicoanalítica, la diferència entre la infància i 
l'infantil, les estructures clíniques, la forma de presentació del símptoma, el desig d'aprendre, la inhibició i 
l'angoixa en els escolars, la família, el seu paper i la seva demanda així com les demandes de les 
institucions. A continuació tres classes pràctiques permetran transmetre des de l'experiència el treball amb 
nens, adolescents i les seves famílies, en diferents dispositius públics d'atenció. 

Classes teòriques 
6 classes de 2 hores cadascuna = 12 hores - Dijous, 19:30 a 21:30 hores 

Classes pràctiques 
3 classes de 1,5 hores c/u = 4,5 hores – Dijous, 19.30 a 21:00 hores 

Les classes teòriques i pràc0ques es desenvoluparan a la seu del Màster 

data tema docent

1 15-10-20  Què és un nen per a la psicoanàlisi? Ana Martínez

2 29-10-20 D'on ve el desig d'aprendre? Ana Martínez

3 12-11-20 La demanda de la família i de les institucions en relació al nen i 
l'adolescent

Jacqueline Ariztia

4 10-12-20 Inhibició, símptoma i angoixa en els anomenats fracassos escolars Roser Casalprim

5 04-02-21 El treball psicoanalític amb la família com a acompanyament de la 
direcció de la cura del nen

Josep Monseny

6 01-03-21 Neurosi, psicosi o perversió, són respostes del subjecte que es juguen en 
la infància

Xavier Campamà

data tema docent

1 26-11-20 Experiència en atenció directa amb infància i adolescència en 
un Servei Municipal

Raquel Jiménez  
SAM Servei d’atenció 
Multiprofesional de Sant 
Celoni

2 21-01-21 Com s'instal·la la relació transferencial amb els pares?; i amb 
l'escola?

Àngels Petit 
Centre Assistencial de Salut i 
Educació de Vilassar de Dalt

3 18-02-21 El que ensenya el treball d'un psicoanalista en un centre per a 
autistes

Ramon Miralpeix 
Centre L’Alba
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6. ROMANENT DE 200 HORES 

Veure calendari i programa detallat en el fullet de les activitats de la Formació Permanent 
d'ACCEP 2020-2021 i/o en la web d’ACCEP  www.accep.org 

CALENDARI I CÒMPUT D'HORES 

Pràctiques 
CENTRE ASSISTENCIAL DE ACCEP  (CAPC) 
ACCEP compte, en el seu propi centre d'ensenyament, amb un espai d'atenció en el qual els alumnes del 
Màster realitzen les seves pràctiques en teràpia psicoanalítica. 

Els alumnes també poden realitzar PRÀCTIQUES a: 
 L'Alba - Unitat Mèdic-Educativa i Centre de Dia L’Alba. Barcelona 
 CDIAP - Centre de Desenvolupament infantil i d’Atenció Precoç. Mollet, Barcelona 
 CSMIJ - Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil Nou Barris. Barcelona 
 CITA - Centre d'Investigació i Tractament addiccions. Dos Rius, Barcelona 
 E.F. -  L’Espai de Mar. Vilanova i La Geltrú 

6.1  Seminari de casos i textos Total: 36 hores 

6.2 Ensenyança de Jacques Lacan. Teoria Total: 32 hores 

6.3 Transexuals i transgèneres: passat, present i futur Total: 16 hores  

dia horari curs total hores núm. classes
Dimarts 19:30 a 21:30 Psicopatologia i Clínica 34 17

Dimecres 19:30 a 21:30 Estudi sistemàtic de l'obra de Freud 34 17

Dimecres 19:30 a 21:30 Estudi de les obres d'autors post-
freudians.

34 17

Dijous 19:30 a 21:30 Tècnica de psicoteràpia psicoanalítica i 
teoria de la tècnica.

34 17

Dijous 19:30 a 21:30 Altres modalitats de psicoteràpia 16,5 9

Romanent de 200h de lliure elecció a cursar durant els 3 anys de duració del Màster, via: 
Formació Permanent de ACCEP  
Sol·licitar programa 2020-2021 

ACCEP  Títol de Psicoterapeuta Programa curs 2020 - 2021 /  M1 Pàgina  de 12 14

http://www.accep.org


INSCRIPCIONS I MATRÍCULA 

MODALITAT PRESENCIAL I ONLINE  

La formació per a l'obtenció del Diploma de Psicoterapeuta, Secció de psicoanàlisi de la FEAP comporta 
la realització de 650h lectives, a complir com a mínim en tres anys (216,5h per any). La formació pot, no 
obstant això, fer-se en un nombre d'anys superior a tres, en funció de les preferències de cada alumne, amb 
el que el nombre d'hores a realitzar en cada curs acadèmic pot variar segons el recorregut curricular 
particular de cadascun.  

El cost de la matrícula, en el cas que l'alumne fes el curs presencial de 216,5h, seria de 2.598€ per curs. El 
preu hora presencial és de 12 euros. En el curs online, el preu hora és de 10 euros; curs de 216,5 h. seria 
de 2.165€ per curs. El preu inclou, en els dos casos, a més de les hores lectives, les tutories i les 
pràctiques (excepte el segur de pràctiques). 

En el moment de formalitzar la matriculació (amb un docent) se sumen les hores de tots els cursos als quals 
s'anota l'alumne i es calcula l'import global sobre la base d'aquest preu hora fix per a tots els cursos.  

Modalitats d’inscripció: 
- 1000€ en el moment de formalitzar la matrícula, sempre que l'import global superi aquesta xifra. 
- S'abonarà trimestralment la resta de l'import de la matrícula, en funció de les inscripcions concretes que 
cada alumne hagi escollit. 
- Es contemplaran totes les situacions a fi de brindar el màxim de facilitats. 

Nota Important: Encara que no es tingui la intenció de realitzar el Màster íntegrament, tots aquells que ho 
desitgin es podran inscriure als cursos del mateix que siguin del seu interès.  

En tots els casos, per fer efectiva la matriculació (després d'una entrevista personal) es lliurarà una còpia del 
resguard de transferència bancària efectuada a nom d'ACCEP    

En cas de devolució de matrícula –abans del començament del curs, no després– es retindrà un 15% per 
despeses de gestió. 

DOCENTS MEMBRES DE ACCEP 

Daniela Aparicio daniela@copc.cat ___________
Jacqueline Ariztia  ariztiajj@gmail.com __________
Manuel Baldiz 9567mbf@comb.cat ____________
Xavier Campamà  xcampama@gmail.com _________
Roser Casalprim rcasalpr@copc.cat __________
Carmen Lafuente clafuenteballe@gmail.com __________
Ana Martínez ana.westerhausen@gmail.com _____________
Ramon Miralpeix miralpeix@copc.cat  __________
Josep Monseny josep.monseny@gmail.com ___________
Josep Moya 11438jmo@comb.cat ______________
Clotilde Pascual 20538cpm@comb.cat ___________
Matilde Pelegrí matilde.pelegri@gmail.com ____________
Rosa Roca rosarocaromalde@movistar.es _______________
Maria Inés Rosales irosalesmanfredi@gmail.com ________
Rut Sonnabend sonabend@copc.cat ___________
Sergi Vilardell  vilardellok@hotmail.com _____________
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 COMISSIÓ D‘ESTUDIS DE ACCEP 

Directora: Rut Sonnabend  sonabend@copc.cat  _____________________
Vicedirectora: Carmen Lafuente  clafuenteballe@gmail.com  _________________
Tresorera: Clotilde Pascual  20538cpm@comb.cat _____________________
Secretaria: Jacqueline Ariztia ____________________ariztiajj@gmail.com 
Relacions Institucionals: Ferran Anell  ferrananell@gmail.com _____________

ACCEP - Sant Antoni Maria Claret 25, baixos, 1º, 08037 Barcelona     

www.accep.org  Secretaria de dilluns a dijous de 18:00 a 21:30h.  Tel: 934 108 317 – info@accep.org 

INFORMACIÓ DIRECTA  

Rut Sonnabend  605 886 861  ___________
Carmen Lafuente   636 222 841  _________
Clotilde Pascual   646 487 407 __________
Jacqueline Ariztia   637 825 964  _________
Ferran Anell  679 821 487______________
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