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INFORMACIONS SOBRE EL PLA ACADÈMIC CURS 2022-2023 

 

MÀSTER EN PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA CONTEMPORÀNIA 

 

Matèries teòriques: 

‒ S’han de realitzar un total de 500 hores corresponents a les matèries de primer i segon curs. 

 

Matèries lliures 

‒ En cas que un alumne faci la inscripció a alguna de les matèries “per lliure”, sense matricular-se 

al màster, o els convalidi, se li acreditarà la qualificació obtinguda així com el número d’hores 

cursades, però no es descomptaran els imports dels seminaris cursats en cas de matricular-se 

posteriorment al Màster. 

 

Supervisions i Psicoteràpies: 

 

‒ Hauran realitzar-se un mínim de 4 psicoteràpies, amb una periodicitat d’una i/o dos (1-2) sessions 

per setmana, fins comptabilitzar un total de 300 sessions com a mínim.  

 

La part pràctica del Màster de Psicoteràpia consta de la realització de tractaments i les seves 

corresponents supervisions. Donat que aquesta és una activitat difícil d’encaixar amb paràmetres 

estrictament acadèmics pel que fa a la durada, periodicitat i al “ritme”, ja fa temps que es va decidir 

flexibilitzar-la:  

 

1) Per una part, els tractaments psicoterapèutics: l’estudiant els podrà realitzar pel seu compte, 

amb pacients que l’alumne atengui privadament o en alguna institució en la que treballi o 

col·labori, o bé se li poden oferir en el marc de quatre centres assistencials de la Fundació 

Vidal i Barraquer: el CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults), el CSMIJ (Centre de Salut 

Mental Infantil i Juvenil), els ECID (Equip Clínic d’Intervenció a Domicili) i els Hospitals de 

Dia per a Adolescents. També se li poden derivar pacients per a tractament psicoterapèutic 

des de dos centres assistencials de Sant Pere Claver: la UPA (Unitat de Psicoteràpia 

Psicoanalítica d’Adults) i la UPIJ (Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica Infantil i Juvenil). En 

aquests casos, l’estudiant podrà supervisar els tractaments amb professionals del mateix centre 

que li derivi el cas. 

 

2) En tots els casos, les supervisions individuals tenen un cost que s’haurà abonar a part dels 

imports de la matrícula del Màster. Es pagaran directament al supervisor a mesura que es 

vagin realitzant, a més d’entregar un document acreditatiu firmat per ambdues parts (alumne-

supervisor) a la Secretaria Acadèmica, per a que constin a cada expedient. El preu recomanat 

per sessió de supervisió (unitat) és de 50 euros, encara que el preu es fixarà amb cada 

supervisor. 

 

L’única excepció serà amb els supervisors de Sant Pere Claver, als que se’ls pagarà a través de la 

Secretaria Acadèmica del Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer. 
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3) Les supervisions grupals sí que queden cobertes en la matrícula abonada. L’única 

particularitat és que, a Sant Pere Claver, es realitzen supervisions de dos persones que, a l’hora 

de comptabilitzar-les, ho faran com a individuals.  

 

4) El número de supervisions recomanat per la FEAP i vigent també al Màster, és de 120, entre 

individuals (80) i grupals (40). Les supervisions grupals es realitzaran en els següents 

seminaris durant els dos cursos: 

 

o Grup supervisió al primer curs. Víctor Hernández 

o Grup supervisió al segon curs. Víctor Hernández 

 

 

Treball de Fi de Màster 

‒ Per a completar el pla de formació s’ha de realitzar un treball teòrico-clínic dirigit per un docent 

de qualsevol dels Màsters o Títols d’Expert Universitari del Institut Universitari de Salut Mental 

Vidal i Barraquer. Aquest treball serà avaluat pel Consell Acadèmic (veure informació a 

continuació). 

 

 


