
JORNADA  

 

     PROGRAMA 

  

“LO INFANTIL EN PSICOANÁLISIS” 

Jornada de Treball en la que desenvoluparem el concepte de “lo infantil” en 
relació a la constitució de lo simbòlic i dels seus avatars en la construcció 

del símptomes, així com  del lloc que els pares ocupen en tot aquest procés. 
Analitzarem quines són les operacions necessàries que permetran a un nen 

passar de l’estatut d’objecte de la història dels seus pares al de subjecte de 
la seva pròpia. 

 

El nen del nostre temps es troba amb importants canvis familiars i socials en relació 
a la infància d'un altre temps. Viu o s'enfronta a diferents situacions de parentalitat, 
així com a estímuls externs: imatges, jocs i vivències, en ocasions presentades d'una 
manera massa real i no sempre està en una etapa del seu desenvolupament capaç 
de posar distància per no quedar afectat. 

El Dr. Lévy desenvolupa els elements constitutius del que anomenem “lo infantil”, 
la qual cosa permet repensar la qüestió dels símptomes en la infància, l'adquisició 
d'hàbits, els comportaments i els aprenentatges escolars, a la llum de les seves 
capacitats de maduració simbòlica. El viscut li afecta no tant per la seva edat 
cronològica, sinó en funció de com pugui distanciar-se de la seva dependència 
pulsional. Un esdeveniment viscut podrà ser traumàtic o no, en funció de les seves 
capacitats de metaforització. 

La Jornada s’adreça als diferents professionals que s’ocupen de la infància. Aportant 

elements que enriquiran l’escolta i l’acompanyament de l’infant en el seu procés de 

construir-se com a subjecte. 

Lloc 

COPC BCN 

Rocafort, 

129 

Dates 

21 

d’octubre 

de 2017 

 

Horari 

De 10.00 

h. a 

13.30 h. 

 

Durada 

3,5 hores 

 

Tarifes 

Inscripció gratuïta a www.copc.cat o 

a 

http://bit.ly/JornadaLoInfantilEnPs

icoanálisisCOPC    

 

Robert Lévy 

Docent: Psicoanalista. Membre del Laboratori de Recerca en Psicopatologia de nens i 

adolescents de la Universitat de Aix-Marseille. Co-fundador de l'Associació Analyse 

Freudienne. Autor de “Un deseo contrariado” Ed. Kliné,Buenos Aires,1998  i “Lo Infantil 

en Psicoanálisis”,  Ed. Lletra Viva, Buenos Aires 2011. 

Coordinació:  Àngels Ruiz 

Organitzat per: Grup de Treball Psicoanàlisi amb Nens. Col·legi Oficial de Psicologia de 

Catalunya 

Inscripció: Web Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya o 

http://bit.ly/CursInfantsiPsicoanàlisiCOPC  
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