INFORMACIONS AL PLA ACADÈMIC

CURS 2019-2020

MÀSTER EN PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA
Nota prèvia: El Diploma de Màster obtingut amb aquest Pla d’Estudis implica haver realitzat prèviament un
Pla de formació en psicopatologia.
Seminaris:
- S’han de realitzar un total de 300 hores corresponents als seminaris de primer i segon curs.
Seminaris lliures
- Cas que un alumne faci la inscripció a algun dels seminaris “per lliure”, sense matricular-se del curs, o els
convalidi, se li acreditarà la qualificació obtinguda així com el nombre d’hores cursades, però no es
descomptaran els imports dels seminaris cursats en cas de matricular-se posteriorment al Màster.
Supervisions i Psicoteràpies:
- S’hauran de realitzar un mínim de 4 psicoteràpies, amb una periodicitat d’una i/o dues (1-2) sessions/setmana,
fins comptabilitzar un total de 300 sessions pel cap baix.
La part pràctica del Màster de Psicoteràpia consta de la realització de tractaments i de les seves
corresponents supervisions. Donat que aquesta és una activitat difícil d’encaixar amb paràmetres
estrictament acadèmics pel que fa a la durada, a la periodicitat i al “ritme”, ja fa temps que es va decidir
flexibilitzar-la:
1) D’una banda, els tractaments, l’estudiant els pot realitzar pel seu compte o els hi podem oferir en el marc
de dos centres de la FVB, el CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults) i el CSMIJ (Centre de Salut Mental
Infantil i Juvenil) i dos més de Sant Pere Claver, la UPA (Unitat Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults) i la
UPIJ (Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Infants i Joves) En aquests casos l’estudiant ha de supervisar
amb professionals del mateix centre.
2) En tots els casos, les supervisions individuals s’han d’abonar a banda dels imports de la matrícula del
Màster i pagar-les directament al supervisor a mida que es vagin realitzant, a més de lliurar un document
acreditatiu signat per ambdues parts (alumne-supervisor) a Secretaria, per tal que constin a cada expedient.
La única excepció és amb els supervisors de Sant Pere Claver, als que se’ls pagarà a través de la secretaria
del Departament de Docència.
3) Les supervisions grupals sí que queden cobertes per la matricula abonada. La única particularitat és que,
a Sant Pere Claver, es realitzen supervisions de dues persones que, a l’hora de comptabilitzar-les, ho fan com
a individuals.
4) El nombre de supervisions recomanat per la FEAP i vigent també al Màster, és de 120, entre individuals
(80) i grupals (40) a realitzar en els següents seminaris durant els dos cursos:
- Grup Supervisió M1. Víctor Hernández
- Grup Supervisió M2. Víctor Hernández
- Grup Supervisió Sant Andreu. Judith Gallego
El preu recomanat per sessió de supervisió (unitat) és de 42 euros.
Treball de Diplomatura
- Per completar el pla de formació s’ha de realitzar un treball teòric-clínic dirigit per un docent de qualsevol dels
Masters o Postgraus de la Fundació que serà avaluat pel Consell Acadèmic (veure al dors).
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MÀSTER EN PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA
Treball de Diplomatura
El Pla de Formació del Màster en Psicoteràpia inclou la realització d’un Treball de Diplomatura en els
següents termes aprovats pel Consell Acadèmic:
1. El treball s’haurà de presentar en el termini màxim d’un any des del moment de la finalització dels
crèdits teòrics del programa. Si es presenta més tard d’aquest termini, s’haurà de tornar a abonar
l’import corresponent a les taxes URL per ser inscrit a una nova convocatòria.
2. La convocatòria es farà pública al calendari acadèmic de l’IUSM. Hi haurà dues convocatòries: juliol
i octubre. Oportunament s’anunciarà el lloc i l’hora de la convocatòria.
3. El treball serà de caràcter clínic, amb el corresponent desenvolupament teòric i/o tècnic, sobre algun
aspecte de la Psicoteràpia Psicoanalítica connectat amb la pròpia experiència de l’estudiant.
4. Ha de ser original i tenir una extensió aproximada de 20 ó 25 fulls (numerats) de format DIN-A4, a
doble espai i cos 12pp. A la portada hauran de constar el nom de l’alumne i del tutor, així com el títol
del treball.
5. El treball ha d’acollir-se a la normativa APA (American Psychological Association) o Vancouver
(http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/) pel que fa a la utilització de referències
bibliogràfiques.
6. L’estudiant contactarà amb un dels professors o supervisors del Màster per a l’orientació i
assessorament del treball en qualitat de tutor.
7. Un cop finalitzat el treball, el tutor emetrà un breu comentari de valoració d’aquest, adreçat al Consell
Acadèmic, on s’especificarà que dóna el seu vist-i-plau per a la presentació i que s’ha d’incloure com
a annex en el propi treball.
8. L’estudiant defensarà oralment el seu treball davant un tribunal de 3 professors designats pel Consell
Acadèmic i aquests emetran l’avaluació verbalment. Excepcionalment, un membre designat del
Consell Acadèmic farà l’avaluació del treball tenint en compte el comentari redactat pel tutor i amb el
consens de la resta de membres del Consell.
9. Es qualificarà segons la nomenclatura acadèmica habitual. Si en resultés la qualificació de SUSPENS,
l’estudiant haurà de realitzar i presentar un altre treball diferent. Si es considera un treball incomplet,
o amb deficiències no massa rellevants, serà retornat a l’estudiant per refer-lo i presentar-lo a la
convocatòria següent.
10. Es lliurarà en format pdf en la data fixada pel calendari acadèmic de cada curs per la Secretaria del
Departament de Docència. El nom de l’arxiu pdf haurà de ser Cognom_nom_TD-curs (per exemple,
sanchez_maria_TD-13-14) El treball no es considerarà lliurat si l’alumne no ha rebut confirmació de
recepció per escrit.
11. L’estudiant podrà sol·licitar la revisió de la qualificació final en el termini màxim de 7 dies hàbils
després de la data de comunicació de qualificacions en el cas de disconformitat amb la qualificació
esmentada.

12. L’estudiant haurà de demanar, per escrit, la revisió de la qualificació indicant-ne els motius. La
sol·licitud s’haurà d’adreçar al Director del Departament de Docència, que la traspassarà al tribunal
corresponent i lliurar-la a Secretaria, d’acord amb els formularis que es facilitaran al tal efecte. El
tribunal haurà de respondre per escrit, en un termini no superior als 7 dies hàbils, i adreçarà la
resposta a la Secretaria dels estudis perquè la trameti a l’alumne.
Si la revisió comporta la modificació de la qualificació, s’haurà de rectificar l’acta corresponent.
13. En cas que es mantingui la disconformitat sobre la qualificació definitiva de l’assignatura, l’estudiant
disposa de 7 dies hàbils després de la data en què se li comunica la resposta del tribunal per seguir el
procediment de recurs, sol·licitant la constitució de tribunal extraordinari. Per fer aquesta sol·licitud,
caldrà que, necessàriament, primer s’hagi produït la revisió a què es fa referència en el punt 11.
14. En cap cas es considerarà finalitzat el programa de formació ni, per tant, s’expedirà el diploma
corresponent, si no s’ha presentat i avaluat favorablement el Treball de Diplomatura.
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