Presentació
La Psicoteràpia Psicoanalítica Focal i Breu (PPFB) és un tractament psicològic
individual que aborda els conflictes i trastorns mentals mitjançant la relació que
s’estableix entre la persona que els pateix i un especialista. El marc teòric de la
PPFB es fonamenta en la psicoanàlisi com a model que permet la comprensió
dels dinamismes intrapsíquics i relacionals, considerats majoritàriament
de naturalesa inconscient. A la PPFB s’estableix un focus al voltant del qual
s’organitza el tractament i que permet que aquest pugui ser delimitat en el temps.
Es tracta d’una modalitat terapèutica que pot donar resultats satisfactoris en
un temps raonable, sempre que es tinguin en compte les característiques del
pacient i els objectius que ens plantegem a la psicoteràpia.
Objectiu
L’objectiu del seminari és oferir als assistents una aproximació a la PPFB i la seva
aplicació clínica. Per a qui pot ser útil i indicada una PPFB? Com entenem el focus
i com el diferenciem de l’objectiu? Quin procés té lloc al llarg de la psicoteràpia?
Com es treballa una finalització que ha estat anunciada des de l’inici?
Metodologia
Seminari majoritàriament pràctic que facilita la participació dels assistents. Es
presentarà material clínic per poder comprendre i discutir l’aplicació de la PPFB
i també hi hauran apartats més teòrics que tenen la finalitat d’orientar i donar
sentit a la pràctica clínica.
Adreçat a
Psicòlegs, metges, psiquiatres i residents de PIR i MIR.

De 9:00h a 13:00h · Plataforma Zoom
Organitza:

Programa

A tenir en compte

9 abril 2021 · De 9h a 13h

• Places limitades per ordre d’inscripció.

• Introducció a la PPFB

• L’entitat es reserva el dret a suspendre l’activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscrits i,
en aquest cas, procedirà a la devolució de l’import a les persones inscrites.

• Com treballem a l’UPPA (Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults).
Qui som i què fem?
• Criteris d’indicació i contraindicació de la PPFB
• Focalització i setting

• Un cop formalitzada la inscripció no es farà devolució de l’import si la persona
inscrita es dóna de baixa o no assisteix a l’activitat.
• La formació es realitzarà amb la Plataforma ZOOM.

• La construcció de la interpretació

• El link d’accés al curs s’enviarà la mateixa setmana a totes les persones inscrites al
formulari del curs de la web.

• Fases de la psicoteràpia: inici, transcurs i final

• Aforament limitat.

Docents

Per a més informació

Esther Domingo Mor. Psicòloga Clínica, Psicoterapeuta (FEAP) i Psicoanalista (SEPIPA). Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults (UPPA) Sant Pere Claver – Fundació
Sanitària.

Sant Pere Claver - Institut Docent i Recerca
Tel. 93 443 39 50
info@spcdocent.org
www.spcdocent.org

Francesc Pareja Rossell. Psicòleg Clínic, Psicoterapeuta (EFPA) i Psicoanalista (SEPIPA). Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults (UPPA) Sant Pere Claver – Fundació
Sanitària.
Preu i modalitat d’inscripció

Connexió
Plataforma Zoom
S’enviarà l’enllaç d’accés a totes les persones inscrites prèviament.

El preu del curs és de 30€. Per poder formalitzar la inscripció cal:
Entrar a la web www.spcdocent.org/docencia seleccionar el seminari que interessa,
omplir el formulari d’inscripció corresponent i seleccionar l’opció de pagament on
line:
• Pagament amb targeta de crèdit/dèbit
La inscripció es formalitzarà al moment rebent un correu electrònic de conformitat
del pagament i formalització de la inscripció.
• Els professionals del Grup Sant Pere Claver tenen un 30% de descompte en el preu
del seminari. És necessari inscriure’s amb l’e-mail de la fundació per beneficiar-se
d’aquest descompte.

Curs bonificable
Aquesta formació compleix els requisits per bonificar-se davant la Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo. Per a més informació www.fundae.es. Formació bonificada
pels professionals que estiguin treballant. Els interessats haurien de gestionar-ho amb la
seva entitat (fons de formació del que disposa la seva institució). També pot ser formació
bonificada pels professionals del GSPC.

Política de protecció de dades. En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal,
us informem que les vostres dades quedaran incorporades i seran tractades al fitxer Institut Docent, del qual és titular Fundació
Hospital Sant Pere Claver, amb la finalitat de gestionar les dades dels esdeveniments i jornades de l’entitat, com dels seus
participants. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit, mitjançant fotocòpia del DNI,
adreçat a Fundació Hospital Sant Pere Claver, Carrer Vila i Vilà 16. 08004, de Barcelona..

