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INTRODUCCIÓ 

 

Es desenvolupa un programa de 500 hores de formació (60 crèdits ECTS) conformat per les assignatures 

corresponents als títols de: 

 

• Màster en Grups i Psicodrama de 500 hores (60 ECTS)  

• Postgrau en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama de 250 hores (30 ECTS) 

• Expert en Grups, Psicodrama i Intervencions Online de 125 hores (15 ECTS)  

 

La psicoteràpia de grup i el psicodrama són aplicables en els camps de la salut, l’educació, la comunitat, 

les organitzacions i l’empresa. En aquest programa s’estudia el marc teòric i els aspectes tècnics per el 

desenvolupament de tasques de prevenció, atenció i rehabilitació en el camp de la salut mental, i 

entrenament dels rols professionals en les organitzacions i empreses.  

 

El Psicodrama i la Psicoteràpia de Grup estan àmpliament implantats en el món comptant amb 

associacions internacionals i nacionals que desenvolupen jornades i congressos regularment: “The 

International Association for Group Psichotherapi and Group Processes” (IAGP), la Sociedad Espanyla 

de Psicoteràpia i Tècnicas de Grup (SEPTG) o la Asociación Espanyla de Psicodrama (AEP). Està 

extensament demostrada l’ utilitat de les seves aplicacions i avaluats els seus resultats en la clínica, 

l’educació, l’atenció comunitària i l’ intervenció i gestió en les organitzacions i empreses. Existeixen 

nombroses publicacions, articles i bibliografia, així com investigacions, en el camp del psicodrama i de la 

psicoteràpia de grup. Tot i així, no existien fins el moment, a Catalunia programes de formació de 

postgrau amb titulació universitària en psicodrama. 

 

El psicodrama va ser creat per Jacob Levi Moreno l'ani 1910 a Viena. El 1925 Moreno es trasllada als 

Estats Units i allí encunia el terme psicoteràpia de grup (1931). El 1953 s'inicia l'aplicació del psicodrama 

a França per Anne Ancelin Schützenberger; a Llatinoamèrica ho fa Jaume Rojas-Bermúdez, Carlos 

Martínez Bouquet i Eduardo Pavlovski. Veiem en la història, a més del morenià, el desenvolupament de 

diverses modalitats de psicodrama: psicoanalític, gestàltic i sistèmic. El psicodrama també és precursor 

de diferents tècniques de gran difusió que utilitzen la dramatització i els recursos creatius com a teràpia 

gestalt, tècniques de modelatge en psicoteràpia sistèmica, dramatització en les constel·lacions familiars, 

escenoteràpia, dramateràpia, dansateràpia, artteràpia, teràpia ocupacional, musicoteràpia, educació, teatre 

social i anàlisi d'organitzacions. Aquest ampli conjunt de mètodes i tècniques deuen al psicodrama molts 
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dels seus fonaments teòrics i tècnics bàsics. 

 

Pel que fa a la psicoteràpia de grup, hi ha hagut en el segle passat diversos i importants 

desenvolupaments amb els quals el psicodrama s’ha enriquit (Slavson, Bion, Foulkes, Pichon -Rivière, 

Anzieu, Kaës). La teoria del cos en psicodrama, la teoria de l'escena en psicoteràpia i la psicopatologia 

psicodramàtica venen a completar les grans unitats temàtiques que formen part de la formació teòrica del 

programa. 

 

La psicoteràpia de grup aprofita les forces de la dinàmica grupal: cohesió, participació, recolzament 

mutu, lideratge i les característiques grupals de la ment humana per a generar processos de transformació 

en los diferents camps d’aplicació. 

L’escissió que la cultura propícia entre el cos i la ment, entre el pensament i l’acció, han anat generant els 

seus efectes; amb el psicodrama descobrim una manera d’apropar aquests mons dividits. Psicoteràpia de 

grup i psicodrama constitueixen una articulació d’instruments que considerarem de gran valor en els 

camps de la transformacions terapèutica i social. 

 

En les darreres dècades i a partir de fenòmens macrosocials que requereixen confinament social, es 

desenvolupen diverses metodologies d’intervenció i psicoteràpia online, que es fan indispensables en 

situacions de crisis i avancen ocupant un lloc en el present i el futur de la psicoteràpia. 

 

En relació amb la formació pràctica, es desenvolupen diversos entrenaments: actoral, en direcció 

escènica, de teatre amb objectes i d'ús de tecnologies, del rol de director i jo-auxiliar de psicodrama i del 

paper de psicoterapeuta de grup. Es realitzen simulacions de casos en les diferents aplicacions del 

psicodrama i la psicoteràpia de grup. A partir del segon Nivelll està prevista la realització d'un programa 

de pràctiques en institucions públiques i privades. 

 

OBJETIUS 

 

Estudi teòric i entrenament tècnic en psicoteràpia de grup i psicodrama que permetin desenvolupar  

tasques de prevenció, atenció i rehabilitació en el camp de la salut mental, tant en els entorns presencials 

com online. 

 

 

METODOLOGIA DOCENT 

 

Classes teòriques. Entrenament per el rol de coordinador de grup, de psicoterapeuta de grup i de 

psicodrama. Aprenentatge a través de l’experiència vivencial. Elaboració de treballs teòrics i 

d’investigació. Estudi i entrenament de les metodologies de treball online. Practiques clíniques. 

 

• L’Expert en grups, psicodrama i intervencions online, serà realitzat plenament en format 

online. Amb un 60% de manera sincrònica a través de videoconferències interactiva via Zoom 

i el 40% de manera asincrònica a través d’un campus virtual amb una plataforma Moodle, 

bàsicament utilitzant comunicació textual asincrònica.  

 

• En els programes de Postgrau i Màster s’utilitzarà una metodologia predominantment 

presencial. 
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¿A QUI VA DIRIGIT? 

 

Expert en grups, psicodrama i intervencions online.  

Graduats i diplomats en estudis vinculats al camp de la salut, salut mental, l’educació, les arts i 

l‘empresa. Atesa la modalitat online d’aquest postgrau es requeriran condicions tècniques i de 

connectivitat adients per el desenvolupament de la formació. 

* Interessats sense titulació consulteu l’apartat de TITULACIÓ I ACREDITACIÓ. 

 

Postgrau en psicoteràpia de grup i psicodrama. 

Metges (amb formació acreditada en salut mental) i psicòlegs.  

Altres titulacions i desenvolupaments curriculars seran valorats singularment en les entrevistes 

d’admissió. Es tindrà en compte la formació teòrica i tècnica i l’experiència en el camp de la salut 

mental. 

* Interessats sense titulació consulteu l’apartat de TITULACIÓ I ACREDITACIÓ.  

 

Màster en grups i psicodrama:  
 

Metges (amb formació acreditada en salut mental) i psicòlegs.  

Altres titulacions i desenvolupaments curriculars seran valorats singularment en les entrevistes 

d’admissió. Es tindrà en compte la formació teòrica i tècnica i l’experiència en el camp de la salut 

mental. 

* Interessats sense titulació consulteu l’apartat de TITULACIÓ I ACREDITACIÓ.  

 

 

ÍNDEX D’UNIDADES TEMÀTIQUES 

 

TEORIA 

• T1. Historia de la psicoteràpia de grup i el psicodrama. 

• T2. Teoria psicodramàtica. 

• T3. Teoria dels grups. 

• T4. Teoria de l’escena en psicodrama. 

• T5. Teoria del cos en psicodrama. 

• T6. Teoria dels objectes en psicodrama. 

• T7. Psicopatologia psicodramàtica. 

• T8. Psicoteràpia de grup i psicodrama. 

• T9. Metodologia d’investigació en psicoteràpia de grup i psicodrama. 

• T10. Teoria de la empresa i les organitzacions. Equips de treball grups i tècniques d’acció.  

• T11. Teoria i tècnica de les intervencions i psicoteràpies online. 

 

PRÀCTICA, TÈCNICA I ENTRENAMENT 

• P1. Focalització de la sessió de psicodrama i de la sessió de psicoteràpia de grup en les 

modalitats presencial i online. 
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• P2. L’equip psicodramàtic. 

• P3. Tècniques psicodramàtiques. 

• P4. Entrenament en coordinació de grups. 

• P5. Entrenament corporal en psicodrama. 

• P6. Entrenament actoral en psicodrama. 

• P7. Direcció escènica en psicodrama. 

• P8. Role plaiing per l’entrenament dels rols de Director i del Jo-Auxiliar de Psicodrama i de 

Psicoterapeuta de grup en diverses aplicacions.  
 

• P9. Estructuració del rol de coordinador de grup i psicodramàtista presencial i online. 

• P10. Pràctiques clíniques en Institucions públiques i privades i en intervencions online.  

• P11. Tutories individuals i de grup.  

 

 

NIVELLLS TÌTOL MÒDULS ECTS 

    

 
NIVELLL  1 

Expert en Grups, 
Psicodrama i 
Intervencions Online 
 

• M.1 (8 ECTS): Teoria i tècnica de los 
grups i el psicodrama. 

• M.2 (7 ECTS): Aplicacions de los grups i 
el psicodrama. 

 

15 ECTS 

 
NIVELLL 2 

Postgrau en 
Psicoteràpia de Grup 
i Psicodrama 
 

• M.3 (6 ECTS): Teoria i tècnica 
avançades en grup i psicodrama.  

• M.4 (3 ECTS): Taller de tècniques.  
• M.5 (6 ECTS): Pràctiques institucionals 

i d’investigació. 

15 ECTS 

 
 

NIVELLL 3 

Màster en Grups i 
Psicodrama 
 

• M.6 (8 ECTS): Teoria i tècnica avançada 
en psicoteràpia de grup i psicodrama2. 

• M.7 (9 ECTS): Teoria i tècnica en 
diverses psicoteràpies. 

• M.8 (4 crèdits ECTS): Estructuració del 
rol de psicoterapeuta de grup i 
psicodramatísta. 

• M.9 (3 ECTS): Pràctiques institucionals 
i privades. 

• M.10 (6 ECTS): Treball final de màster. 

30 ECTS 
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NIVELL 1 (125 hores/15 crèdits ECTS / un curs acadèmic) equivalent a Expert en Grups,  

Psicodrama i Intervencions online. Modalitat online. 

 

MÒDUL 1:  

TEORIA I TÈCNICA EN GRUPS I PSICODRAMA 
 

8 crèdits ECTS. 65 hores. 

 

Objectius del mòdul: Adquirir coneixements teòrics i tècnics sobre la coordinació  de grups i les 

tècniques psicodramàtiques. La seva historia, les bases i els nous desenvolupaments. 

 

SEMINARI 1. 
 

1.1. Teoria (4h) 

Historia del Psicodrama i de la Psicoteràpia de Grup, Historia d’Internet i de les intervencions online.  

Equip Docent: Raúl Vaimberg. 
 

1.2. Teoria (4h)  

Introducció al Psicodrama.  

Teoria psicodramàtica clàssica (J.L. Moreno). Doble, mirall i intercanvi de rols. Les tècniques 

clàssiques a l’entorn online 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

1.3. Tècnica (5h) 

La sessió de psicodrama, adaptacions i innovacions a l’entorn online. 

Tres contexts: social, grupal i dramàtic.  

Cinc instruments: protagonista, escenari, jo-auxiliar, director i auditori.  

Tres etapes: caldejament, dramatització i anàlisis de l’escena.  

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SEMINARI 2.   
 

2.1. Teoria (4h) 

Psicologia normal i Psicopatologia en Psicodrama. 

Representació, acció, cos, espai i joc; el ciberespai, Interface virtual-presencial, l’espai i el temps en 

Internet. Grans síndromes psicopatològics. 

Equip Docent: Tali Vaimberg. 
  

2.2. Teoria i Tècnica (4h)  

Esquema corporal i Psicodrama (2hs). El cos a l’espai virtual. 

Equip Docent: Fernando Latas i Lara Vaimberg  

Relaxació i imatge inconscient del cos en psicodrama (2hs). 

Equip Docent: Marta Montaner i Mar Gonzalez Vida. 
 

2.3. Tècnica (5h) 

L’equip psicodramàtic. El rol de Director de psicodrama. El rol de Jo-auxiliar de psicodrama (2hs). 

El tècnic online. 

Equip Docent: Lara Vaimberg  

Entrenament actoral (3h) 

Equip Docent: Meritxell Santamaría. 
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SEMINARI 3. 
  

3.1. Teoria (4h) 

Grups i Psicodrama 1.  

Definicions de grups. Integració de conceptes. Fases de la dinàmica grupal. Els grups online. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

3.2. Teoria i Tècnica (4h)  

Elements de la Direcció escènica (3h) 

Equip Docent: Antonio Simón Rodríguez. 

Experiència de simulació de psicoteràpies psicodramàtiques (1h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg. 
 

3.3. Tècnica (5h) 

Entrenament actoral: La creació del personatge (3h) 

Equip Docent: Meritxell Santamaría. 

Tècniques psicodramàtiques (2h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SEMINARI 4.   
 

4.1. Teoria (4h) 

El cos en Psicodrama.  

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

4.2. Teoria (4h)  

Teoria de l’Escena. L’escena online. Noves conceptualitzacions teòriques sobre la realitat psíquica, 

la realitat transaccional, la realitat social i la realitat online. 

L’escena i el lloc de l’espectador.  

Interlocutors imaginaris de l’escena.  

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

4.3. Tècnica (5h) 

Direcció d’escena. Escolta escènica i posta en escena. La posta en escena online. L’enactament 

tecnològic. (3h) 

Professor: Antonio Simón Rodríguez. 

Simulació d’intervencions i psicoteràpies grupals (2h)  

Equip Docent: Raúl Vaimberg. 

 

SEMINARI 5.  

5.1. Teoria (4h) 

Psicopatologia Psicodramàtica 2.  

Matrius escèniques. Matrius escèniques al ciberespai. Neurosis i Psicosis.  

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Tali Vaimberg.  
 

5.2.  Teoria i Tècnica (4h)  

Grups i Psicodrama 2. 

Mecanismes de canvi i transformacions a través dels grups i l’acció dramàtica. 

Empatia i transferència. Assenyalament, interpretació, escenificació. Intimidat i emoció online. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
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5.3. Tècnica (5h) 

Psicodrama Corporal (3hs) 

Equip Docent: Mónica Lombardo, Raúl Vaimberg, Elena Blaya, Pau Sastre, Carlos Pérez, Berta 

Peñalver i Virginia Saura. 

Entrenament corporal per el rol de psicodramatista. 

Imatge inconscient del cos humà. Psicosomàtica (2hs) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

 

MÒDUL 2 

APLICACIONS  DELS GRUPS I PSICODRAMA 
 

7 crèdits ECTS. 60 hores. 

 

Objectius del mòdul: Estudiar a Nivelll teòric-tècnic les aplicacions del psicodrama i dels grups en 

els diferents àmbits (salut mental, educació i empresa), edats (nens, adolescents, adults i tercera edat) 

i modalitats (individual, grupal i comunitària). 

 

SEMINARI 6. 
 

6.1. Teoria (4h)  

Neurosis i patologies frontereres.  

Equip Docent: Raúl Vaimberg. 
 

6.2. Tècnica (4h) 

Objecte intermediari i objecte transicional. Taller de titelles i màscares.  

Equip Docent: Andreu Carandell i Mónica Lombardo. 
 

6.3. Teoria i Tècnica (4h) 

Grup anàlisis i psicoanàlisis. Foulkes. Bion.  

Equip Docent: Lluís Albaigès, Joan Manuel Blanqué, Raúl Vaimberg  i Mónica Lombardo. 

 

SEMINARI 7.  
 

7.1. Teoria (4h) 

Metodologia d’investigació en grups en acció.  

Equip Docent: María Teresa Anguera. 
 

7.2. Tècnica (4h) 

Tècnica corporal (1h)  

Equip Docent: Mónica Lombardo. 

Entrenament actoral. Construcció del personatge (3h) 

Equip Docent: Meritxell Santamaría. 
 

7.3. Teoria i Tècnica (4h) 

Teoria de la escena 2.  

Teoria teatral. Procés de l’escena i procés terapèutic.  

Entrenament per a la posada en escena, hipòtesis dramàtica e hipòtesis terapèutica. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg.  
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SEMINARI 8.  

8.1. Teoria (4h) 

Les escenes del psicodramatista.  

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

8.2. Teoria i Tècnica (4h)  

Psicodrama corporal. Psicosomàtiques. (2h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

Taller de treball corporal. (2h) 

Equip Docent: Raimón Àvila.  
 

8.3.  Tècnica (4h) 

Grup gran. Experiència dels alumnes d’Expert i de Postgrau.  

Grup i psicosi.  

Equip Docent: Lluís Albaigès, Joan Manuel Blanqué, Raúl Vaimberg  i Mónica Lombardo. 

 

SEMINARI 9.  
 

9.1. Teoria (4h)  

Psicodrama de parella, famílies i equips de treball. Psicodrama online. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

9.2. Tècnica (4h) 

Grup gran i Creativitat. Creativitat online. 

Equip Docent: Lluís Albaigès, Joan Manuel Blanqué, Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo.  
 

9.3. Teoria i Tècnica (4h)   

Psicoanàlisis de nens i adolescents. Tècniques online en l’abordatge amb nens i adolescents 

Equip Docent: Begonya Vázquez i Raúl Vaimberg 

 

SEMINARI 10.  

10.1. Presentació de treballs realitzats pels alumnes. (4h) 
 

10.2. Teoria i Tècnica (4h) 

Psicodrama individual. (2h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg. 

Arts Plàstiques i psicodrama. Plataformes de creació col·lectiva online (2h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg, Mónica Lombardo, Elena Blaya i Marta Mercadé.  
 

10.3. Tècnica (4h) 

Cinema i Psicodrama. Vídeo i muntatge en plataformes online, sincròniques i asincròniques. 

Avaluació creativa de la formació.  

Equip Docent: Andrés Bartos. 
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NIVELL 2 (250 hores / 30 crèdits ECTS). Nivells 1 + 2 = Equivalent a Postgrau en Psicoteràpia 

de Grup i Psicodrama, en un curs acadèmic. 

 

MÒDUL 3 

TEORIA I TÈCNICA AVANÇADES EN PSICOTERÀPIA DE GRUP I PSICODRAMA 
 

6 crèdits ECTS. 50 hores. 

 

Objectius del mòdul: Aprofundir en els conceptes i els instruments d’intervenció per l’acompliment 

del rol de psicoterapeuta de grup i de psicodramatista.  

SEMINARIS teorico-tècnic avançats que discorreran bàsicament sobre dos eixos temàtics:  

a) Les escenes del coordinador de grups i del psicodramatista.  

b) Integració de conceptes teòrics i la seva instrumentació Tècnica. 

 

MÒDUL 4 

TALLERES DE TÈCNICA  
 

3 crèdits ECTS. 25 hores. 

 

Objectius del mòdul: Activitat eminentment pràctica en format de tallers, coparticipant professores 

de psicoteràpia de grup i psicodrama, i professores d’arts escèniques i d’arts plàstiques.  

 

MÒDUL 5 

PRÀCTIQUES INSTITUCIONALS I D’ INVESTIGACIÓ 
 

6 crèdits ECTS. 50 hores. 

Pràctiques clíniques i d’investigació (a determinar) 

 

Objectius del mòdul: Realització d’una experiència d’aplicació de la psicoteràpia de grup i el 

psicodrama en institucions de salut mental públiques o privades, o en organitzacions, o empreses. 

Realització de la memòria de les practiques realitzades (clíniques i/o d’investigació). 

 

 

Modalitat A 
 

Els alumnes que realitzen aquest mòdul en la modalitat de pràctiques, participaran activament en 

grups de psicoteràpia de grup i de psicodrama o en grups de treball, com co-terapeutes, coordinadors 

o observadors. També realitzaran supervisions amb professores del postgrau i amb els diversos 

participants dels equips de treball. Cada alumne tindrà assignat un tutor. Els alumnes convindran els 

horaris amb tutors i centres. 
 

Modalitat B 
 

Els alumnes que puguin acreditar experiència prèvia participaran activament en un Treball 

d’investigació o desenvolupament d'un projecte. Es produirà un treball que es discutirà en grup i serà 

tutoritzat individualment, incloent l'elaboració de el disseny, revisió d'esborranys, correcció de 

textos, i l'elaboració d'una estratègia d'avaluació de resultats i d'aplicació de metodologies.  

 

DESCRIPCIÓ DE SESSIONS, SEMINARIS I TALLERS (MÒDULS 3, 4 i 5) 
 



 

 10 

SESSIÓ 1.   

(M3). El grup i la creativitat com eina de transformació psicològica i social. (3:30h) 

Tècniques d’integració grupal. Tècniques creatives en el grup. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SESSIÓ 2. 
 

(M3). Estructuració del rol de coordinador de grup i psicodramatista. (3:30h) 

Les escenes del coordinador del grup i del psicodramatista. Doble. Mirall.  

Inversió de rols. Escenificació.  

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SEMINARI 1.  

1.1. (M3) Teoria i Tècnica dels objectes en grups i psicodrama. (1,30hs)  

Teoria dels Objectes en Psicodrama: Objectes intermediari i intraintermediari, Objecte transicional, i 

Objecte protèsic.  

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

Psicodrama Públic (2,30hs) 

Equip Docent: Lluís Graells, Meritxell Santamaría, Gerardo Sarapura, Berta Peñalver, Isaura 

Gonzalez, Marta Montaner. 

 

1.2. (M3) Psicoteràpia i intervenció. (4h) 

Historia clínica psicodramática. 

Diagnòstic. Pronòstic. Elaboració d’estrategies d’intervenció. La primera entrevista. Demanda 

manifesta i demanda latent. Definició d’Objectius. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

1.3. (M4) Taller de teatre de figures i psicodrama. (3h) 

Equip Docent: Andreu Carandell, Mónica Lombardo i Raúl Vaimberg.  

La clínica grupal i psicodramàtica vinculada al treball amb objectes (2h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg  i Mónica Lombardo. 

 

SESSIÓ 3. 

(M3). Estructuració del rol de coordinador de grup i psicodramatista. (3:30h) 

La intervenció grupal i psicodramàtica en nens i adolescents. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SEMINARI 2. 

2.1. (M3) Introducció a la Teoria i la Tècnica del treball amb el cos i l’espai en grups i psicodrama. 

(4h) 

Imatge del cos e Imatge inconscient del cos. Cos, paraula i acció.  

Teoria de la representació: la representació psíquica (representació de cosa, representació de paraula, 

representació d’acció) i la representació en el espai escènic. 

El trauma psíquic, els seu impacte en la construcció de la imatge inconscient del cos i les modalitats 

d’ elaboració a través del cos. 

Aprofundir en els aspectes primitius de la conformació de la imatge inconscient del cos. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

2.2. (M3) Psicoteràpia i intervenció. (4h) 
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Diferents modalitats d'intervenció: Consultes diagnòstiques. D’objectius i temps limitats. 

Intervencions de recolzament. Intervencions en profunditat. Intervencions individuals i grupals. 

Intervencions de parella i família. Intervencions en Equips de treball. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

2.3. (M4) Psicodrama Corporal. (3h) 

Equip Docent: Mónica Lombardo, Raúl Vaimberg, Elena Blaya, Pau Sastre, Carlos Pérez, Berta 

Peñalver i Virginia Saura. 

La clínica grupal i psicodramàtica del treball corporal. (2h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SESSIÓ 4. 

(M3). Estructuració del rol de coordinador de grup i psicodramatista. (3:30h) 

La intervenció grupal i psicodramàtica en els trastorns mentals severs. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SESSIÓ 5. 

(M3). Estructuració del rol de coordinador de grup i psicodramatista. (3:30h) 

Intervenció en grups preformats i Equips de treball. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg, Josep Tous i Ricard Frigola. 

 

SEMINARI 3. 
 

3.1. (M3) Introducció a la Teoria i Tècnica de les Arts plàstiques en Psicodrama. (1,30h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

Psicodrama Públic (2,30hs) 

Equip Docent: Lluís Graells, Meritxell Santamaría, Gerardo Sarapura, Berta Peñalver, Isaura 

Gonzalez, Marta Montaner. 
 

3.2. (M3) Psicoteràpia i intervenció. (4h) 

Diferents modalitats tècniques: aprenentatge de rols; jocs dramàtics; escenes amb objectes 

intermediaris i situacions intermediàries; la Tècnica d’imatges; Tècniques intervingudes 

tecnològicament, Tècniques de creació col·lectiva. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

3.3. (M4) Taller d’arts plàstiques en grup i psicodrama. (3h) 

Equip Docent: Marta Mercadé, Elena Blaya, Mónica Lombardo i Raúl Vaimberg. 

La clínica grupal i psicodramàtica del treball amb arts plàstiques. (2h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo 

 

SESSIÓ 6.   

(M3). Avanços en la Teoria de l’escena i la seva articulació amb la psicopatologia psicodramàtica. 

Matrius i sub-matrius escèniques.  (3:30h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SESSIÓ 7. 

(M5). Eines fonamentals de la investigació en psicoteràpia de grup i en Equips de treball. (3:30h) 

Equip Docent: María Teresa Anguera i Raúl Vaimberg.  

 

SESSIÓ 8. 
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(M5). Eines fonamentals de la investigació en psicoteràpia de grup i en Equips de treball. (3:30h) 

Equip Docent: María Teresa Anguera i Raúl Vaimberg. 

 

SEMINARI 4. 

4.1. (M3) Teoria i Tècnica de la escena en grups i psicodrama. (4h) 

Escenificació de la vida psíquica. El teatre de la ment. Persona, rol i personatge.  

El text i l'acció dramàtica en les diferents patologies i en les diferents etapes evolutives: bogeria, 

ficció i realitat. Teatre representatiu i teatre performatiu. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

4.2. (M5) Mètodes d’avaluació de la intervenció. (4h) 

Avaluació psicodramàtica; avaluació sociomètrica; metodologies observacionals; qüestionaris i 

enquestes; test de rols; avaluació de la tasca. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

4.3. (M4). Taller de teatre i psicodrama. (3h) 

Equip Docent: Antonio Simón Rodríguez, Mónica Lombardo i Raúl Vaimberg. 

La clínica grupal i psicodramàtica del treball amb l’escena. (2h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SESSIÓ 9.   

(M5). Eines fonamentals de la investigació en psicoteràpia de grup. (3:30h) 

Equip Docent: María Teresa Anguera i Raúl Vaimberg. 

 

SEMINARI 5. 
 

5.1. (M3) Teoria del Objecte transicional, Objecte intermediari i intra-intermediari. (4h) 

La màscara corporal i la màscara teatral. Corporització del rostre i rostrificació del cos. Definició 

d’escenari transicional i d’escenari corporal. 

Teoria de la improvisació.  

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

5.2. (M4). Taller de màscares i improvisació. (3h) 

Equip Docent: Lluís Graells, Mónica Lombardo i Raúl Vaimberg. 

La clínica grupal i psicodramàtica amb màscares. (1h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

5.3. (M5) Presentació dels treballs finals de postgrau. (5h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SESSIÓ 10. 

(M5). Estructuració del rol. Aplicació i supervisió de les experiències o projectes desenvolupats per 

els alumnes. (3:30h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
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NIVELL 3 (250 hores / 30 crèdits ECTS). Nivells 1 + 2 + 3 = Equivalent al Máster en Grups i 

Psicodrama, en dos anys acadèmics. 

 

MÒDUL 6 

TEORIA I TÈCNICA AVANÇADES  EN GRUPS I PSICODRAMA 2 
 

8 crèdits ECTS. 65 hores. 

5 SEMINARIS Divendres, de 18:00 a 22:00h i els dissabtes de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00h. 

 

Objectius del mòdul: Adquirir coneixements teòrics i tècnics avançats sobre la intervenció en grups 

de psicoteràpia, grups de psicodrama i grups de treball.  

 

SEMINARI 1. 
 

1.1 Aprenentatge de rols. Jocs dramàtics. (4h) 

Tècnica de imatges estàtiques i en moviment. Imatge real e Imatge simbòlica. Imatges històriques, 

del present i projeccions cap el futur. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

1.2. Els processos de transformació en les persones i els grups. (4h) 

Els escacs grupal. La màquina grupal. Jocs de construcció col·lectiva. La botiga màgica. Tècniques 

del psicodrama pedagògic: dramatització de conceptes, figuració de projectes. Representació i 

resolució de conflictes individuals i col·lectius. 

Escena i contraescena, equilibri i transformació a partir d'escenes de contràries.  

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

1.3. Taller de Teatre de figures i Psicodrama. (5h) 

Escenificació a partir d’una hipòtesis de canvi o transformació. El titella grupal. 

Equip Docent: Andreu Carandell i Toni Rumbau. 

 

SEMINARI 2.  

2.1. Models d’anàlisis grupal. (4h) 

Grupanàlisi (Foulkes). Psicoanàlisis grupal (Bion). Psicodrama grupal (Moreno) Grup Operatiu 

(PichonRiviere). 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

2.2. Modalitats de lideratge grupal. (4h) 

Els processos grupals: estudi de les seves etapes. Formació, cohesió grupal idealitzada, cohesió 

grupal real, maduresa grupal (Vaimberg). Forming, Storming, Norming i performing (Tuckman). 

Grup intern i grup extern. (Colomí Rivière) Massa i grup organitzat (Freud). 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

2.3. Taller: El desenvolupament de la creativitat. (5h) 

Tècniques de creació plàstica i de representació gràfica. Relació amb els materials i el paper. La 

representació plàstica del grup. 

Equip Docent: Marta Mercadé i Elena Blaya. 

 

SEMINARI 3.  

3.1. Dinàmica d’una sessió de psicodrama. (4h) 

Teoria de l’escena. Processos de transformació a partir de la Teoria de l’escena.  
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Escena 1, escena 2 i escena 3. 

Descripció del procés en 10 etapes. 1. Lectura escènica, 2. Hipòtesis dramàtica. 3. Posada en escena. 

4. Anàlisis de l’escena. 5. Dramatització. 6. Hipòtesis terapèutica. 7. Dramatització transformativa. 8. 

Anàlisis de la escena. 9. Escena des del punt de vista de l’auditori. 10. Anàlisis del procés. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

3.2. Tipus de lideratge. (4h) 

En funció de diferents personalitats i de diferents estructures grupals. El lloc de l'observador des de 

les diferents funcions i des de les diferents matrius escèniques. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

3.3. Taller: El teatre terapèutic. (5h) 

La transformació performativa en escena. La realització com escena. Les funcions de l’acció i el 

desenvolupament de les capacitats d’observació. 

Equip Docent: Antonio Simón Rodríguez Martínez. 

 

SEMINARI 4.  
 

4.1. Escenografies de la vida quotidiana. (4h) 

Imatge de l'espai. Estructures espacials: casa, treball, arquitectura i espai urbà. Escenografies de la 

vida quotidiana. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

4.3. Imatge del cos. (4h) 

Les distàncies i la relació, el cos i les estructures de poder; el vestuari, la postura corporal i les 

relacions de cura. Crisi i traumatismes psíquics individuals, en grups i en equips i els seus efectes a 

nivell del cos i de la ment. Els dols en les persones i en els equips de treball. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

 

4.2. Taller de Psicodrama corporal. (5h) 

El cos i la música. La transformació a través del cos i de l’espai. El grup com un cos en acció. 

Equip Docent: Mónica Lombardo Cueto. 

 

SEMINARI 5.  
 

5.1. Teoria del subjecte i Teoria de l'Objecte. (4h) 

Relació subjecte-Objecte. Intrasubjectivitat, intersubjectivitat i transubjetivitat. El tercer analític i les 

relacions protèsiques. Anàlisi de les relacions tercerizadas, l'arbitratge, la discriminació de rols. 

Idealització i desidealització. Il·lusió i realitat. Desitjos, possibilitats i límits. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mònica Lombardo. 
 

5.2. La intersubjectivitat en grups terapèutics i les relacions internes en Grups de treball. (4h) 

La tasca i les relacions emocionals. Agressivitat (competitivitat productiva o rivalitat destructiva). 

Dependència (dependència col·laborativa o passivitat improductiva). Passió (complicitat creativa o 

sexualització conflictiva). Poder (autoritat organitzadora o dominació denigradora). Tristesa 

(reflexivitat reguladora o culpabilització paralitzant). Por (por prudent o temeritat o evitació de la 

realitat). 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
 

5.3. Taller de màscares. (5h) 
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Neutra, de cartró, artística. La màscara com Objecte intermediari e intraintermediari. Màscara i 

contramáscara. L’escenificació a partir de una hipòtesis terapèutica. Les màscares del grup. Escenes 

grupals con màscares. 

Equip Docent: Lluís Graells Montserrat. 

 

MÒDUL 7  

TEORIA I TÈCNICA EN DIVERSES PSICOTERÀPIES 
 

9 crèdits ECTS. 75 hores. 

Realitzat online 
 

Objectius del mòdul: Estudiar diferents orientacions psicoterapèutiques aplicables als grups i 

articula-les amb la metodologia psicodramàtica. 
 

7.1. Psicoteràpies estratègiques. (15h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg 
 

7.2. Psicoteràpia psicoanalítica focal (15h) 

Equip Docent: Begonya Vázquez. 
 

7.3. Psicoteràpies online (15h)  

Equip Docent: Raúl Vaimberg 
 

7.4. Psicoteràpies constructivistes.(15h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg  
 

7.5.  Psicoteràpia sistèmica. (15h)  

Equip Docent: Ana Pérez  

 

MÒDUL 8  

ESTRUCTURACIÓ DEL ROL DE PSICOTERAPEUTA DE GRUP I PSICODRAMATISTA 
 

4 crèdits ECTS. 35 hores. 

 

Objectius del mòdul: Entrenament del rol de coordinador de grup i psicodramatista a partir de les 

escenes internes que possibilitant i dificulten el seu acompliment. Desenvolupament experiencial del 

rol professional a través de la intervenció en diversos casos clínics.  

 

SESSIÓ 1.   

Escenes nuclears del coordinador de grup i psicodramatista (3:30h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SESSIÓ 2.   

Escenes nuclears del coordinador de grup i psicodramatista (3:30h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SESSIÓ 3.   

Escenes nuclears del coordinador de grup i psicodramatista (3:30h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 
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SESSIÓ 4.   

Escenes nuclears del coordinador de grup i psicodramatista (3:30h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SESSIÓ 5.  Escenes nuclears del coordinador de grup i psicodramatista (3:30h) 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SESSIÓ 6.   

Treball de coordinació de grups i psicodrama a partir de casos clínics 

Nens, Adolescents, Neuròtics, Trastorns mentals severs. Parelles i famílies. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SESSIÓ 7.  Treball de coordinació de grups i psicodrama a partir de casos clínics 

Nens, Adolescents, Neuròtics, Trastorns mentals severs. Parelles i famílies. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SESSIÓ 8.   

Treball de coordinació de grups i psicodrama a partir de casos clínics 

Nens, Adolescents, Neuròtics, Trastorns mentals severs. Parelles i famílies. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SESSIÓ 9.   

Treball de coordinació de grups i psicodrama a partir de casos clínics 

Nens, Adolescents, Neuròtics, Trastorns mentals severs. Parelles i famílies. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

SESSIÓ 10.   

Treball de coordinació de grups i psicodrama a partir de casos clínics 

Nens, Adolescents, Neuròtics, Trastorns mentals severs. Parelles i famílies. 

Equip Docent: Raúl Vaimberg i Mónica Lombardo. 

 

MÒDUL 9 

PRACTIQUES INSTITUCIONALS I PRIVADAS 

3 crèdits ECTS. 25 hores. 
 

Objectius del mòdul: Coordinació d’una experiència de Psicoteràpia de grup i psicodrama en Equips 

de salut mental públics o privats. 
 

MÒDUL 10 

TREBALL FINAL DE MÀSTER. 

6 crèdits ECTS. 50 hores. 
 

Objectius del mòdul: Realització d’un treball de investigació o desenvolupament d’un projecte. 

Comptarà amb tutories grupals i individuals i es presentarà públicament davant d'un tribunal 

constituït per a tal fi. 
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NIVELLS DE FORMACIÓ I CONVALIDACIONS 

 

Es proposen tres programes de formació: 

 

1) Máster de 500 hores presencials en dos anys acadèmics, 60 crèdits ECTS: Máster en Grups i 

Psicodrama, per IL3-UB. Composat per 3 Nivells: 

a) Nivell 1. (125hs. 15 crèdits ECTS)  

M 1 (8 crèdits ECTS): Teoria i Tècnica de los grups i el psicodrama. 

M 2 (7 crèdits ECTS): Aplicacions dels grups i el psicodrama. 

 

b) Nivell 2. (125hs. 15 Crèdits ECTS)  

M 3 (6 crèdits ECTS): Teoria i Tècnica avançades en grup i psicodrama. 

M 4 (3 crèdits ECTS): Taller de Tècniques. 

M 5 (6 crèdits ECTS): Pràctiques institucionals i d’investigació. 

 

c) Nivell 3. (250hs. 30 crèdits ECTS) 

M 6 (8 crèdits ECTS): Teoria i Tècnica avançades en Psicoteràpia de grup i psicodrama2. 

M 7 (9 crèdits ECTS): Teoria i Tècnica en diverses Psicoteràpies. 

M 8 (4 crèdits ECTS): Estructuració del rol de psicoterapeuta de grup i psicodramatista. 

M 9 (3 crèdits): Pràctiques institucionals i privades. 

M 10 (6 crèdits): Treball final de màster. 

 

2) Postgrau de 250 hores, semi presencials, en un any acadèmics. 30 crèdits ECTS: Postgrau en 

Psicoteràpia de Grup i Psicodrama per IL3-UB.  

 

3) Expert de 125 hores presencials en un any acadèmic. 15 crèdits ECTS: Expert en Grups, 

Psicodrama i Intervencions Online per IL3-UB.  
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

MÒDUL 1: Representa el 50% de la nota d'avaluació del Nivell 1 del Postgrau o de l'Expert. 

 

• Avaluació continuada a partir de la participació activa en els videoconferències per ZOOM, en 

els fòrums i en els Treballs guiats a través de la plataforma. 

 

• Elaboració d'un treballs sobre els continguts del Mòdul. Es valorarà positivament que en els 

Treballs de final de Mòdul s'incloguin experiències o projectes d'instrumentació del psicodrama 

en diferents camps d'aplicació. 

 

MÒDUL 2: Representa el 50% de la nota d'avaluació del Nivell 1 del Postgrau o de l'Expert. 

 

• Avaluació continuada a partir de la participació activa en els videoconferències per 

ZOOM, en els fòrums i en els Treballs guiats a través de la plataforma. 

 

• Elaboració d'un treballs sobre els continguts del Mòdul. Es valorarà positivament que en 

els Treballs de final de Mòdul s'incloguin experiències o projectes d'instrumentació del 

psicodrama en diferents camps d'aplicació. 

MÒDUL 3: Representa el 40% de la nota d’avaluació del Nivell 2 del Postgrau. 
  

• Avaluació continuada a partir de la participació en la discussió teòrica i de l’experiència vivencial 

psicodramática.  
 

• Elaboració d’un treball teòric.  

 

MÒDUL 4: Representa el 20% de la nota d’avaluació del Nivell 2 del Postgrau.  
 

• Avaluació continuada a partir de la participació en la discussió teòrica i de l’experiència vivencial 

psicodramática.  
 

• Realització d’un informe tipo crònica de l’experiència realitzada als tallers de Tècnica avançada. 

 

MÒDUL 5: Representa el 40% de la nota d’avaluació del Nivell 2 del Postgrau.  
 

• Avaluació continuada a partir de la participació en la discussió teòrica i de l’experiència clínica i de 

investigació.  
 

• Realització d’una memòria clínica sobre les pràctiques realitzades en un centre o elaboració d’un 

treball d’investigació clínica segon la modalitat A o B que es triï.  

 

  MÒDULS 6, 8 i 9: Representa el 60% de la nota de avaluació del Nivell 3 del màster.  
 

• Avaluació continuada a partir de la participació en la discussió teòrica i de l’experiència clínica i de 

investigació. 

  

 MÒDUL 7:   
 

• Avaluació continuada a partir de la participació activa en les videoconferències per ZOOM, als 

fòrums i en els guiats a través de la plataforma.  

. 

MÒDUL 10: Representa el 40% de la nota d’avaluació del Nivell 3 del Máster.  
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• El treball final de màster serà objecte d’una defensa pública davant d’un tribunal constituït per a tal 

efecte. 

 

 

TITULACIÓ I ACREDITACIONS 

 

Els participants que compleixin amb els requisits previstos a la normativa acadèmica de la UB i que 

hagin superat satisfactòriament el sistema d'avaluació obtindran la titulació de "Màster en Grups i 

Psicodrama", "Diploma d'especialització / Diploma de Postgrau en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama 

"i" Expert en Tècniques de Grup i Psicodrama ", atorgats per l'IL3-UB amb la col·laboració de GRUP 

Formació. 

 

Els participants que no comptin amb la titulació universitària prèvia i que hagin superat 

satisfactòriament les proves d'avaluació corresponents obtindran la titulació de 'Diploma d'Extensió 

Universitària en Grups i Psicodrama', "Diploma d'Extensió Universitària en Psicoteràpia de Grup i 

Psicodrama" i "Certificat d'Extensió Universitària en Tècniques de Grup i Psicodrama ". 

 

Normativa vigent de l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona. Aprovada pel Consell de Govern amb data 

29 de maig de 2013, amb posterior modificació aprovada pel Consell de Govern amb data 15 de febrer del 2016. 

 

ALUMNAT TITULAT ALUMNAT NO TITULAT 

Màster Diploma d’extensió universitària 

Diploma d’especialització / diploma de 

Postgrau 
Diploma d’extensió universitària 

Expert Certificat d’extensió universitària 
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