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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21337 - Introducció a la Teoria Psicoanalítica
Crèdits 1,2 de presencials (30 hores) 1,8 de no presencials (45 hores) 3 de totals (75

hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

11:30 12:30 Dimarts 07/09/2015 31/01/2016 A-208
13:30 14:00 Dimecres 07/09/2015 31/01/2016 A-208Jorge Pich Solé

jpich@uib.cat
11:30 12:30 Dimarts 01/02/2016 24/07/2016 A-208

Contextualització

Sobre l'objectiu de l'assignatura

Aquesta assignatura presenta els conceptes teòrics i clínics fonamentals al voltant dels quals s'articula la
Psicoanàlisi. El seu principal objectiu és que l’estudiant pugui reconèixer i contrastar l'aportació d'aquesta
controvertida disciplina a la comprensió de la dinàmica mental, la personalitat i la psicoteràpia. Cal tenir
present que ja les primeres afirmacions de Freud sobre el paper de la fantasia de la seducció infantil i
la repressió en els casos d'histèria, sobre la naturalesa simbòlica pulsional de determinades formacions
psicològiques (somnis, mites, lapsus i símptomes neuròtics) o sobre l'existència d'una activa sexualitat infantil,
lluny de ser reconegudes per la psiquiatria i la psicologia establertes al mateix moment històric suposaren una
(auto)marginació de la Psicoanàlisi de l’àmbit acadèmic que continua fins avui.

D'aquesta manera mentre alguns dels seus constructes teòricssón titllats per l'acadèmia universitària de
“pseudo-científics” al·legant que no es presten a falsejament empíric, la manifesta proximitat entre molts dels
seus conceptes amb constructes de la psicologia científica conductista, constructivista, social, cognitiva, de la
personalitat i neurològica no ha estat prou explorada.

En qualsevol cas la pervivència de la disciplina al marge dels paradigmes oficials gràcies a les ininterrompudes
aportacions de psiquiatres i psicòlegs qualificats d'arreu evidencia que estem davant una concepció original
de la ment humana. Una concepció que no és filosòfica en tant que fonamenta els seus principis teòrics en
l’observació clínica directa, ni tampoc es pròpiament científica en tant que el discurs teòric-clínic psicoanalític
viu aliè a la validació experimental de les seves tesis.

Sobre el contingut del temari

La teoria psicoanalítica afirma l'existència d'un àmbit inconscient de l'activitat psíquica regit pel desig
pulsional il'evitació del displaer emocional al qual s’atribueixen unes lleis particulars de funcionament
mental ("procés primari") oposades al funcionament racional ("procés secundari"). Les formacions reprimides
d'aquest "Inconscient" es manifestarien però simbòlicament de manera especial en el llenguatge oníric i
en les manifestacions neuròtiques. En el pla metateòric es defineix també aquest "Inconscient" com un
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“Allò” impersonal i biològic, dipòsit dels impulsos sexuals i destructius de l'espècie humana presents des del
naixement quan s’apuntalen en les funcions vitals d'alimentació i d'excreció. Unes pulsions que marcaran el
biaix eròtic o destructiu, protector o persecutori, amb què són viscudes les primeres “relacions d’objecte”
del subjecte amb els personatges significatius de la seva infantesa. Per un procés d'interiorització aquestes
primeres relacions interpersonals conformen la tipologia de la personalitat adulta determinada per l'estil
relacional del subjecte amb ell mateix i amb els altres.

Per la seva part la teràpia analítica s'assenta en un procés obert i sistemàtic d’interpretació i "negociació"
de significats entre el pacient i l’analista. A través de l'escolta benvolent i la interpretació continuada de les
manifestacions del pacient (verbals i comportamentals, de dins i de fora la consulta) l'analista tracta d'obrir-
se camí en la història dels conflictes personals tractant de dotar-los de "sentit". Hom assumeix que sempre
i quan les funcions bàsiques del Jo (integrativa, defensiva i de negociació amb la realitat) no hagin sofert
distorsions biogràfiques massa severes o irreparables, la comprensió del conflicte així assolida tindrà efectes
terapèutics beneficiosos pel pacient en promoure i facilitar el “despreniment” d'aquells continguts mentals
que són viscuts de manera més dolorosa o estrambòtica. Un diàleg terapèutic que es veurà però contínuament
dificultat per resistències involuntàries i/o beneficis secundaris que obté el pacient del mateix conflicte que el
tractament vol alleujar. Això quan no és directament entorpit per la culpa, el masoquisme, la compulsió a la
repetició o encara per l’actuació impulsiva i autodestructiva del pacient. En aquest sentit l’anàlisi i interpretació
de la "transferència", que suposa reviure les ansietats, frustracions, ideals i anhels de les primeres relacions
infantils en la persona del terapeuta és considerada un instrument privilegiat de la cura per totes les escoles
psicoanalítiques.

Sobre l'estructura del curs

Idioma. Les classes s'impartiran en llengua catalana. Cas que hi hagi algun alumne Erasmus matriculat que
ho sol·liciti es valorarà conjuntament amb el grup l'opció de fer-la en llengua espanyola.

Cronograma. A través de Campus Extens s'aniran indicant puntualment aquelles informacions pertinents pel
bon seguiment del curs.

Pràctiques. No es contemplen pràctiques que hagin de ser formalment avaluades.

Avaluació. Aquesta assignatura consta de tres actitivats avaluades no recuperables i no contempla examen
final. Les activitats avaluades seran un exercici en xarxa sobre el temari amb preguntes que es contestaran a
través de Campus Extens, una recensió d'una obra de Freud a lliurar una setmana després del darrer dia de
curs i finalment una exposició oral obligatòria a realitzar durant el període lectiu d'un cas clínic extret de la
Revista Catalana de Psicoanàlisi. Per altra banda la participació activa de l'estudiant mitjançant preguntes i
comentaris enraonats en més d'un 80% de les classes presencials suposarà fins un 20% de la nota final. Per
aquesta raó el professor durà un registre escrit individualitzat per cada alumne de les seves participacions.

Requisits

Competències
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Específiques
* CE4. Comprendre 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
* CT15. Raonament crític.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
BLOC I. ORÍGENS DE LA PSICOANÀLISI

Tema 1. Causes i cura de la histèria: del trauma biogràfic a l'elaboració del conflicte psíquic
Tema 2. La investigació sobre la naturalesa i les manifestacions de l'Inconscient
Tema 3. Passat i present de les escoles psicoanalítiques

BLOC II. PRINCIPALS EVOLUCIONS TEÒRIQUES I CLÍNIQUES
Tema 4. Origen, naturalesa i classificació de les pulsions
Tema 5. Segona tòpica i Mecanismes de defensa del Jo
Tema 6. Les actuals psicoteràpies d'orientació psicoanalítica

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes del
professor

Grup gran (G) Exposició dels temes que configuren el programa de
l'assignatura.

30

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.

Activitats de treball no presencial

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi de la matèria Estudi dels continguts del temari exposat a classe. 21

Estudi i treball
autònom individual

Exercici en xarxa En acabar els dos blocs temàtics s'enviarà i es retornarà a través de Campus
Extens un control a preparar individualment. Les preguntes es podran
contestar consultant el Diccionari Laplanche-Pontalis i el llibre de Lagache
que s'indiquen a la bibliografia.

8

Estudi i treball
autònom individual

Presentació d'un article
clínic de la Revista
Catalana de Psicoanàlisi

Elecció d'un article de la Revista Catalana de Psicoanàlisi que inclogui la
descripció d'un cas clínic. La preparació, exposició i defensa a classe del
cas clínic serà obligatòria.

8

Estudi i treball
autònom individual

Recensió d'una obra
psicoanalítica

Elecció supervisada i aprovada pel professor a l'inici de curs d'una obra
de Freud o d'algun altre psicoanalista relevant i presentació d'una recensió
escrita de 3000 paraules sobre el contingut d'aquesta obra que inclogui una
crítica personal.

8

Estudi i treball
autònom en grup

Participació activa a les
classes presencials

La participació activa mitjançant preguntes i comentaris enraonats en més
d'un 80% de les classes presencials suposarà un 20% de la nota final.

0

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

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Aquesta assignatura consta de tres actitivats avaluades no recuperables i no contempla examen final. Les
activitats avaluades seran un exercici en xarxa sobre el temari amb preguntes que es contestaran a través
de Campus Extens, una recensió d'una obra de Freud a lliurar una setmana després del darrer dia de curs i
finalment una exposició oral obligatòria a realitzar durant el període lectiu d'un cas clínic extret de la Revista
Catalana de Psicoanàlisi. Per altra banda la participació activa de l'estudiant mitjançant preguntes i comentaris
enraonats en més d'un 80% de les classes presencials suposarà fins un 20% de la nota final. Per aquesta raó
el professor durà un registre escrit individualitzat per cada alumne de les seves participacions.

Exercici en xarxa

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu (no recuperable)
Descripció En acabar els dos blocs temàtics s'enviarà i es retornarà a través de Campus Extens un control a preparar

individualment. Les preguntes es podran contestar consultant el Diccionari Laplanche-Pontalis i el llibre de
Lagache que s'indiquen a la bibliografia.

Criteris d'avaluació Numèrica (0 a 10)

Percentatge de la qualificació final: 25%



Guia docent

Any acadèmic 2015-16
Assignatura 21337 - Introducció a la Teoria

Psicoanalítica
Grup Grup 1, 2S
Guia docent A
Idioma Català

5 / 7

Data de publicació: 07/07/2015
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1150:42 de 08/07/2016

Presentació d'un article clínic de la Revista Catalana de Psicoanàlisi

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Elecció d'un article de la Revista Catalana de Psicoanàlisi que inclogui la descripció d'un cas clínic. La

preparació, exposició i defensa a classe del cas clínic serà obligatòria.
Criteris d'avaluació Numèrica (0 a 10)

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recensió d'una obra psicoanalítica

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Elecció supervisada i aprovada pel professor a l'inici de curs d'una obra de Freud o d'algun altre psicoanalista

relevant i presentació d'una recensió escrita de 3000 paraules sobre el contingut d'aquesta obra que inclogui
una crítica personal.

Criteris d'avaluació Numèrica (0 a 10)

Percentatge de la qualificació final: 25%

Participació activa a les classes presencials

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció La participació activa mitjançant preguntes i comentaris enraonats en més d'un 80% de les classes presencials

suposarà un 20% de la nota final.
Criteris d'avaluació Assistència participativa a les classes

Percentatge de la qualificació final: 20%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

El divorci entre la Psicoanàlisi i la Universitat assenyalat al començament ha contribuït a què la comunitat
psicoanalítica hagi acabat generant un "dialecte" psicològic propi. En aquest sentit el diccionari Laplanche-
Pontalis resulta una eina molt útil de comprensió de la terminologia i de la seva evolució, per la qual cosa
es recomana vivament la seva consulta regular durant el curs. Aquest diccionari així com l'obra introductòria
"El psicoanálisis" de Lagache contenen les bases per resoldre l'exercici en xarxa corresponent als dos blocs
temàtics.

Bibliografia bàsica

Lectures introductòries
LAGACHE, D. (1955/2008). El psicoanálisis . 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.
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LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J. B. (1977/1993). Diccionario de Psicoanálisis. Barcelona: Labor.

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

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 de la teoria
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
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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

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

Es disposa de la col·lecció completa dels exemplars de la  Revista Catalana de Psicoanàlisi des de 1984 a
2015.


