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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21337 - Introducció a la Teoria Psicoanalítica
Crèdits 1.2 presencials (30 hores) 1.8 no presencials (45 hores) 3 totals (75 hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Jorge Pich Solé
jpich@uib.cat

11:00h 12:00h Dimarts 01/02/2013 01/07/2013 A-208

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Psicologia Optativa Quart curs Grau

Contextualització

Més que un aprofundiment en la comprensió de la vasta i diversa obra que duu avui el segell psicoanalític,
impossible en l'extensió d'aquesta assignatura, el seu objectiu és oferir a l’alumne una perspectiva dels eixos
on s’articula aquesta original reflexió teòrica i clínica que el faci competent per valorar les contribucions i
les limitacions que la psicoanàlisi aporta a la comprensió de la complexa vida mental humana i al tractament
de determinats transtorns mentals.

En aquesta tasca no podem perdre de vista que la hipòtesi de la seducció infantil com a desencadenant de
la simptomatologia histèrica convertí la psicoanàlisi en una disciplina controvertida des dels seus mateixos
orígens. La posterior evolució del pensament de Freud en relació a la neurosi i el seu tractament, així com
les seves contants revisions sobre la teoria de les pulsions i el model estructural de la ment generaren un
intens fervor entre els seus primers seguidors així com agres desqualificacions de la incipient psiquiatria
acadèmica i del conductisme psicològic. Unes actituds radicals que arriben fins els nostres dies expressades
de forma sovint més combativa que objectiva.

De fet la mateixa pervivència de la psicoanàlisi al marge dels paradigmes teòrics de la psicologia científica
i de la psiquiatria biològica evidencia que estem davant una concepció psicològica original, provocadora i
també difícil d’encasellar. Per una banda no és filosòfica en tant que pretén fonamentar els seus principis en
l’observació clínica, l’alfa i l’omega de tota reflexió analítica. I tampoc pot ser considerada un coneixement
científic perquè proposa una concepció de la ment, la malaltia i el tractament insensible als paradigmes
psicològics experimentalistes dominants i crítica amb algun dels fonaments de la psiquiatria biològica.

Els grans constructes psicològics de la psicoanàlisi (principi del plaer, pulsió de mort, narcisisme primari)
són certament generalistes i propis d’una pseudo-ciència. Però per contra els processos inconscients que
postula (repressió, projecció, sublimació) són assequibles a una definició operacional i per tant candidats
a cercar suport experimental. També és possible objectivar la proximitat entre alguns dels seus conceptes
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(identificació, preconscient, regressió) amb constructes procedents de la psicologia conductista, cognitiva
o neurològica. Resulta simptomàtic però comprovar que històricament sempre s’hagin avortat els intents
sintetitzadors i que els seus promotors acostumin a rebre la desqualificació de les dos parts.

Essencialment la teoria psicoanalítica reclama el reconeixement i la investigació d’un àmbit inconscient
(reprimit) de l’activitat psíquica a la qual s’atribueixen lleis de funcionament pròpies (les del procés
primari), oposades a les del funcionament conscient i que el predisposen a la dialèctica, el simbolisme i la
personificació. Una activitat mental invisible com una ordre hipnòtica o una sobtada comprensió intel·lectual
però que es pot inferir per vies clíniques a partir del contingut dels somnis i els símptomes neuròtics, de
manera més general per l’anàlisi dels moviments de les emocions i passions humanes i encara pel contingut de
bona part de la producció mítica cultural històrica i moderna. Un inconscient capaç en definitiva d’influenciar
fins a certa extensió els continguts ideacionals i afectius “normals” de la consciència i que marca l’estructura
de la personalitat i el signe de les relacions intersubjectives.

S’afirma també que aquesta “ombra” inconscient del subjecte actua com a dipòsit i font dels impulsos sexuals
i destructius que s’expressen des del naixement i que “s’apuntalen” incialment en les funcions vitals. Es
reconeix així l’existència d’una sexualitat infantil autoeròtica o “perversa polimorfa” que amb el progrés en
la consolidació del Jo constitueix les “relacions d’objecte” amb els personatges emocionalment significatius
de la infància i que marcaran les relacions interpersonals adultes. Els impulsos esdevenen així passions que
revestiran d’amor o odi, confiança o acusació, gratitud o gelosia les primeres figures familiars, de tal manera
que Ferenczi podrà afirmar que el llenguatge adult de la passió no és altra cosa que la traducció del llenguatge
infantil de la tendresa.

En congruència i interacció amb la seva arquitectura teòrica, la psicoteràpia analítica va a la recerca del
“sentit” dels símptomes, ocult o negat en les ideacions conscients del pacient a causa de l’acció de processos
defensius destinats a evitar-li el displaer. Aquests mecanismes de defensa constitueixen “la part inconscient
del Jo” i es posen en marxa quan sorgeix l’ansietat, autèntic senyal de “perill intern” equivalent a la por
davant una amenaça externa. La naturalesa d’aquest perill es situa en el pla de la fantasia (dotada segons la
psicoanàlisi de “realitat psíquica”), quan algun contingut d’aquesta suposa una amenaça a la cohesió interna
i/o a la imatge exterior del subjecte.

La teràpia suposa aleshores un procés d’interpretació i negociació de significats (hermenèutica) entre
el pacient i l’analista basats en el principi de què aquesta comprensió (capacitat d’”insight”) té efectes
terapèutics poderosos. El tractament rastreja així en la història d’un conflicte emocional i una estructura
de personalitat irrepetibles però marcades per les vivències edípiques universals. Un diàleg terapèutic
dificultat però per les resistències i els beneficis de la malaltia, o pitjor per la culpa, el masoquisme, la
compulsió a la repetició o encara per l’actuació impulsiva i autodestructiva del pacient. L’anàlisi de la
transferència, que suposa reviure les ansietats i frustracions de les primeres relacions infantils cap a la figura
del terapeuta, es considera un instrument privilegiat del tractament. Comprendre i elaborar aquestes pors
i frustracions traslladades en certa mesura a la relació terapèutica, en suma superar “el complex d’Èdip”
en terminologia freudiana, és la condició perquè el pacient es pugui “desprendre” del control d’aquestes
escissions expressades pels símptomesi esferes de la seva vida mental que no pot controlar.

Aquesta activitat interpretativa fonamental caracteritza totes les modalitats actuals dels tractaments
d’orientació psicoanalítica i els enfronta als models psicològics i psiquiàtrics vigents, que veuen en la
psicopatologia l’efecte de lleis inapel·lables d’aprenentatge associatiu que cal corregir o bé daltabaixos que
irrompen per causa genètica en el delicat equilibri bioquímic cerebral que cal compensar. Però també a
diferència de les teràpies psicològiques amb suport empíric no es considera convenient que el psicoanalista
faci cap seguiment posterior al tractament, cosa que suposadament perjudicaria la necessària dissolució
de tot vincle del pacient amb el terapeuta un cop ambdós coincideixen que és hora de finalitzar la
teràpia. Res impedeix però que observadors imparcials facin aquesta tasca en pacients sotmesos a totes les
modalitats d’intervencions psicoterapèutiques (incloses les farmacològiques), un objectiu que cal encoratjar
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decididament perquè permetria en el pla del pacient dilucidar controvèrsies en el pla de les teories sobre
el pacient.

Requisits

Competències

Específiques
1. CE4. Comprende les lleis i principis bàsics que regeixen els processos psicològics, llur dinàmica i

interrelació identificant els factors que influeixen en cadascun dels processos mentals..

Genèriques
1. CT15.Raonament crític..

Continguts

Continguts temàtics
BLOC I. METAPSICOLOGIA

Tema 1. Panorama neurològic i psiquiàtric al segle XIX
Tema 2. La irrupció de la realitat psíquica i el desig: teoria de la seducció i dels somnis
Tema 3. Tòpica (“la ficció d’un aparell psíquic”): Instàncies i estructura de la personalitat
Tema 4. Econòmica (“els mites teòrics”): evolucions d’una Teoria de les Pulsions
Tema 5. Dinàmica (“la novel•la familiar del neuròtic”): Mecanismes de defensa i relacions
d’objecte

BLOC II. PSICOTERÀPIA
Tema 6. Resistències i aliança terapèutica
Tema 7. Tranferència i contratrasferència
Tema 8. Anàlisi terminable i interminable

BLOC III. EVOLUCIONS
Tema 9. Les primeres dissidències: Adler i Jung
Tema 10. Expansions humanistes i culturalistes
Tema 11. L'escola francesa
Tema 12. Psicoanàlisi infantil
Tema 13. Neuropsicoanàlisi
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Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Exposicions del
professor

Grup gran (G) Exposicions sobre el contingut dels temes que configuren el programa de
l'assignatura

Seminaris i tallers Presentació i
defensa oral d'una
de les principals
dicotomies
conceptuals
presents en la
terminologia
psicoanalítica

Grup mitjà (M) Preparació i defensa oral d'alguna de les principals dicotomies conceptuals
en psicoanàlisi (principi de plaer/de realitat; procés primari/secundari; Jo/
Allò...) escollida per l'alumen prenent com a font d'informació la descripció
que es dóna d'aquests termes en el Diccionari de Psicoanàlisi (Laplanche i
Pontalis). Per a la nota es valorarà també la participació en el debat de les
presentacions dels altres estudiants

Classes pràctiques Presentació oral
del contingut d'un
article psicoanalític

Grup mitjà (M) Preparació i presentació a classe del contingut d'un article de la Revista
Catalana de Psicoanàlisi escollit per l'alumne. Per a la nota es valorarà
també la participació en el debat de les presentacions dels altres estudiants

Tutories ECTS Discussió i Informe
de l'obra d'un autor
psicoanalític

Grup petit (P) Informe de 3000 paraules amb el resum i crítica personal de l'obra d'un
autor escollida per l'alumne

Avaluació Prova de
desenvolupament

Grup gran (G) 10 preguntes sobre el temari desenvolupat a les classes magistrals

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi del temari exposat a classe i dels termes del Diccionari de Psicoanàlisi

Lectura de l'obra i l'article escollits per l'alumne

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball
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Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 30 1.2 40
Classes teòriques Exposicions del professor 17 0.68 22.67
Seminaris i tallers Presentació i defensa oral d'una

de les principals dicotomies
conceptuals presents en la terminologia
psicoanalítica

5 0.2 6.67

Classes pràctiques Presentació oral del contingut d'un
article psicoanalític

5 0.2 6.67

Tutories ECTS Discussió i Informe de l'obra d'un autor
psicoanalític

1 0.04 1.33

Avaluació Prova de desenvolupament 2 0.08 2.67

Activitats de treball no presencial 45 1.8 60
Estudi i treball autònom individual 45 1.8 60

Total 75 3 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Presentació i defensa oral d'una de les principals dicotomies conceptuals presents en la terminologia
psicoanalítica

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves orals (No recuperable)
Descripció Preparació i defensa oral d'alguna de les principals dicotomies conceptuals en psicoanàlisi (principi

de plaer/de realitat; procés primari/secundari; Jo/Allò...) escollida per l'alumen prenent com a font
d'informació la descripció que es dóna d'aquests termes en el Diccionari de Psicoanàlisi (Laplanche
i Pontalis). Per a la nota es valorarà també la participació en el debat de les presentacions dels altres
estudiants

Criteris d'avaluació Numèrica (0 a 10): 50% presentació personal + 50% intervenció en els debats d'altres presentacions

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A
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Presentació oral del contingut d'un article psicoanalític

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves orals (No recuperable)
Descripció Preparació i presentació a classe del contingut d'un article de la Revista Catalana de Psicoanàlisi escollit

per l'alumne. Per a la nota es valorarà també la participació en el debat de les presentacions dels altres
estudiants

Criteris d'avaluació Numèrica (0 a 10): 50% presentació personal + 50% intervenció en els debats d'altres presentacions

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Discussió i Informe de l'obra d'un autor psicoanalític

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Informe de 3000 paraules amb el resum i crítica personal de l'obra d'un autor escollida per l'alumne
Criteris d'avaluació Numèrica (0 a 10)

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Prova de desenvolupament

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció 10 preguntes sobre el temari desenvolupat a les classes magistrals
Criteris d'avaluació Numèrica (0 a 10)

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Lectures introductòries

LAGACHE, D. (1955/2008). El psicoanálisis. Madrid: Ediciones La Lucerna

LAGACHE, D. (1958/2005). Psicoanálisis y estructura de la personalidad. Madrid: Ediciones La Lucerna

SANDLER, J., DARE, CH. & HOLDER, A. (1973/2004). El paciente y el analista. Las bases del proceso
psicoanalítico. Buenos Aires: Paidós

Diccionaris de consulta

CALLICÓ, G. (1996). Vocabulari de psicoanàlisi. Barcelona: EUB S. L.

CHEMAMA, R. & VANDERMERSCH, B.(1998). Dictionnaire de la Psychanalyse. Paris : Larousse-
Bordas

LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J. B. (1977/1993). Diccionario de Psicoanálisis. Barcelona: Labor.

MIJOLLA, A. (2002). Dictionnaire International de la Psychanalyse. Paris : Calmann-Lévy

ROUDINESCO, E. & PLON, M. (2000). Dictionnaire de la Psychanalyse. Paris: Fayard
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Textos bàsics de Freud

FREUD, S. Obras Completas. Madrid: Biblioteca Nueva, 1972

(1895). Estudios sobre la histeria

(1900). La interpretación de los sueños

(1905). Tres ensayos sobre una teoría sexual

(1909). Psicoanálisis (conferencias en la Clark University)

(1914). Introducción al narcisismo

(1918). Sobre la enseñanza del Psicoanálisis en la Universidad

(1920). Más allá del principio del placer

(1921). Psicología de las masas y análisis del Yo

(1923). El Yo y el Ello

(1925). Inhibición, síntoma y angustia

(1926). Análisis profano (Psicoanálisis y Medicina).

(1932). Nuevas aportaciones al psicoanálisis

(1938). Compendio del Psicoanálisis

(1938). Nuevas lecciones introductorias al Psicoanálisis

Bibliografia complementària

Extensions psicoanalítiques
ADLER, A. (1912/1978). El carácter neurótico. Buenos Aires: Paidós

BOWLBY, J. (1990). El vínculo afectivo. Barcelona: Paidós Ibérica.

FREUD, A. (1951/1989). El yo y los mecanismos de defensa. Barcelona: Paidós Ibérica

FURTH, H. G. (1992). El conocimiento como deseo. Un ensayo sobre Freud y Piaget. Madrid: Alianza
editorial

JUNG, C. G. (1948/1978). La psicología de la transferencia. Buenos Aires: Paidós

JUNG, C. G.(1928-34/1974). Los complejos y el inconsciente. Madrid: Alianza editorial

JUNG, C. G.(1964/1995). El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós

KANDEL, E. R. (2007). Psiquiatría, psicoanálisis, y la nueva biología de la mente. Barcelona: Grupo
ArsXXI de Comunicación.

KLEIN, M. (1952/1978). Observando la conducta de bebés. A: M. Klein, P. Heimann, S. Isaacs & J. Rivière
(ed.): Desarrollos en Psicoanálisis. Obras Completas de Melanie Klein, vol. III. B. Aires: Paidós.

KLEIN, M. (1961). Relatos del psicoanálisis de un niño. Buenos Aires: Paidós.

LACAN, J. (1958/1977). Las formaciones del inconsciente. Buenos Aires: Nueva Visión

MASOTA, O. (1979). Lecciones de introducción al psicoanálisis. Barcelona: Gedisa

ROJO, M. (1982). Exposición metódica de la psicología de los “complejos” de Carlos Gustavo Jung.
Barcelona: Eunibar Editorial Universitaria
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SEGAL, H. (1993). Introducción a la obra de Melanie Klein. Barcelona: Paidós Ibérica.

VANIER, A. (1999). Lacan. Madrid: Alianza editorial

WINNICOT, D. W. (1971/1990). Realidad y juego. Barcelona: Gedisa.

Altres recursos


