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POSTGRAU

D’ACOMPANYAMENT
ESPIRITUAL

Organitza:
INSTITUT UNIVERSITARI DE SALUT MENTAL VIDAL I BARRAQUER
Amb la col·laboració de la Fundació Lluís Espinal, 
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia EIDES

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

FUNDACIÓ VIDAL i BARRAQUER. 

Departament de Docència

C/ Sant Gervasi de Cassoles 88-90.

08022 BARCELONA.     

Telèfon: 93 434 00 01 

docencia@fvb.cat | www.fvb.cat



OBJECTIUS

El Postgrau d’Acompanyament Espiritual 
sorgeix d’una necessitat emergent de for-
mació en acompanyament en els processos 
de creixement personal de persones, en la 
doble dimensió espiritual i psicològica. El 
Postgrau vol donar resposta tant a nivell 
teòric com des de l’experiència personal, 
integrant les dimensions espiritual i psicolò-
gica de l’ésser humà.

El PAE possibilita aprofundir en la tasca 
d’acompanyament, a un grup reduït d’unes 
20 persones, a través de classes teòriques 
en forma de taules rodones i seminaris, 
del grup d’anàlisis d’experiències i de les 
tutories. 

En els últims anys s’ha popularitzat parlar de 
coaching. Però la pràctica de l’entrenador 
que acompanya en una exercitació interior té 
una història de segles, a través de l’acompa-
nyament espiritual, un terme que comprèn 
la persona en la seva globalitat. La tasca 
d’acompanyament espiritual està directa-
ment influenciada per disciplines de diverses 
àrees del coneixement. Per això es tracta 
d’oferir una formació estructurada al voltant 
de la interacció teoria-aplicació: des de la 
vessant psicològica i des de la vessant es-
piritual, combinar exposicions i debats amb 
tallers i tutories més vivencials. En definitiva 
es proposa aprofundir, des de la perspecti-
va pedagògica i de  l’acompanyament,  en 
aquells aspectes de la vida espiritual relacio-
nats amb la persona, el seu context i la seva 
capacitat de vinculació.

La relació entre espiritualitat i psicologia no 
acostuma a ser matèria docent o de recerca. 
A través d’aquests cursos la Fundació Vidal 
i Barraquer presenta aquesta peculiaritat 
d’uns estudis interdisciplinaris, fruit d’anys 
de recerca i una llarga experiència en l’àmbit 
de la psicologia, l’espiritualitat i la salut 
mental. El Postgrau està dirigit pel Dr. Jordi 
Font, psicòleg, psiquiatra i jesuïta, i per 
Josep Rambla, teòleg i jesuïta. La 5a. edició 
presenta algunes novetats respecte les ante-
riors, com la creació d’un mòdul específic 
dedicat a l’Acompanyament en la Carència 
i el Dol.

A QUI S’ADREÇA

-  A tota persona interessada en poder 
relacionar Psicologia i espiritualitat en la 
funció de l’acompanyament a les perso-
nes.

-  A psicòlegs, metges i psiquiatres, que 
necessitin elements que vagin més enllà 
de la categorització mèdica i requereixin 
d’una terminologia i l’experiència de la 
tradició espiritual.

-  A acompanyants espirituals, que reque-
reixin fonamentar i supervisar la seva 
actuació.

PROGRAMA

EL SUBJECTE DE L’EXPERIÈNCIA 
ESPIRITUAL
-  L’experiència espiritual i l’experiència 

psicològica
-  Persona i entorn social
-  Relacions de grup i vida comunitària

EXPRESSIONS DE L’EXPERIÈNCIA 
ESPIRITUAL
-  La pregària com a relació
-  El discerniment de les mediacions i les 

seves dificultats
-  Aspectes sans i aspectes dificultosos de 

l’experiència religiosa

ACOMPANYAMENT EN LES PÈRDUES 
I CARÈNCIES. EL PROCÉS DE DOL
-  Aproximacions a les diversitats del dol 
-  El dol complex: les temptacions             
-  Dol patològic o  dol destructiu. El no-dol. 

Culpa i pecat

L’ ACOMPANYAMENT
-  Direcció espiritual versus acompanyament    
-  Direcció espiritual versus acompanyament    
-  L’acompanyant acompanyat. la supervisió 

de l’acompanyament
-  Especificitat de l’acompanyament des de  

la perspectiva de la dona  

ITINERARI I PROBLEMES DEL 
CREIXEMENT  ESPIRITUAL
-  L’acompanyament de persones sense cap 

referència religiosa   
-  Acompanyar espiritualment en l’Església
-  Horitzons de plenitud i transcendència     

ESPIRITUALITAT I CORPORALITAT 
ACTUADA   
-  Maduresa espiritual i mística 
-  Experiència psíquica i espiritual     
-  Reconsideracions sobre l’experiència 

espiritual i l’experiència psicològica

CLOENDA: ACOMPANYAR LA RECERCA 
DE L’ESPIRITUALITAT

ESPECIFICITAT DEL POSTGRAU, 
ELS SEUS TRES EIXOS BÀSICS:

1. Sessions teorico-pràctiques
 La metodologia serà participativa i viven-

cial. Donat el petit nombre d’estudiants 
s’organitzarà el curs en una modalitat de 
seminari on la participació activa serà 
fonamental. Per aquest motiu no predomi-
naran les classes magistrals expositives, 
sinó que la metodologia serà la de “taula 
rodona” i la de “taller”, on el diàleg i la 
pràctica seran el comú denominador.

2. Tutoria
 Cada estudiant tindrà com element es-

sencial de la nostra metodologia un tutor 
assignat. Les seves funcions seran acom-
panyar-lo i ajudar-lo en el procés personal 
i d’actituds, aconsellant el tipus de treball 
psicològic més adequat i la realització 
d’exercicis espirituals durant el curs. Tam-
bé tindrà la funció d’aconsellar aquelles 
activitats complementàries que es creguin 
convenients, ja sigui aprofundir en un tipus 
de lectures determinades, un acompa-
nyament espiritual personal, etc. Per això   
s’establiran unes tutories personalitzades 
que es realitzaran en horari d’acord amb el 
tutor.

3. Grup d’Anàlisi d’experiències
 El divendres es dedicarà al grup d’anàlisi 

de casos. L’experiència serà la matriu 
bàsica per al desenvolupament del grup.

PROFESSORAT

J. Baquer. Llic. Teologia i tècnic arquitecte
J. Briñas. Llic. Teologia espiritual
J. Cerdà. Llicenciat Teologia
M. Corbí. Dr. Filosofia i Llic. Teologia
J. Durand. Llicenciat Teologia
J. C. Elvira. Llicenciat Teologia
A. Escarrà. Llic. Teologia i Psicologia
J. Font. Dr. Medicina, Psiquiatre i Llic. Teologia
A. Gomis. Llic. Teologia i Psicologia i Peda-
gogia
D. Guindulain. Llic. Teologia i Pedagogia
F. Grané. Dr. Comunicació. Llicenciat en 
Filosofia.
C. Marcet. Llic. Teologia i Pedagogia
X. Melloni. Dr. Teologia i Llic. Antropologia
R. M. Nogués. Dr. Biologia i Llic. Teologia
J. Patuel. Llic. Psicologia i Teologia
J. Rambla. Llicenciat Teologia i Filosofia
E. Romero. Comunicadora. Educadora.
J. Tizón. Doctor en Medicina. Especialista 
en Psiquiatria. Psicoanalista IPA. Professor  
IUSM-URL
M. Valls. Llicenciada Psicologia

TUTORS I CONDUCTORS DE GRUPS 
D’ANÀLISI D’EXPERIÈNCIES

Miquel Álvarez. Psicòleg  
Àlex Escarrà. Psicòleg
Enric Sagnier. Psicòleg 
Jordi Font. Sj. Psiquiatra
Inés Cots. Psicòloga  
Antoni Gomis. Psicòleg
David Guindulain. Psicopedagog 
Francesc Peris. Psicòleg. Lc. Teologia
Maite Valls. Psicòloga 
Montserrat Palanques. Psicòloga
 

DIRECTORS

Carles Pérez Testor. Doctor en Medicina. 
Especialista en Psiquiatria. Director de 
l’IUSM de la Fundació Vidal i Barraquer, URL
Pere Borràs. Llicenciat en Pedagogia i 
Teologia. Director del EIDES

COORDINADORS DEL PROGRAMA

Jordi Font. FVB
Josep Rambla. EIDES
Coordinador Acadèmic: 
Dr. Francesc Grané.

DURADA I CALENDARI

Classes un cop al mes: 
-  Divendres tarda, de 18h a 20h i dissabte 

de 9 a 14h.
-  Des del mes d’octubre de 2012 fins al 

mes de juliol del 2014.

SESSIONS D’INFORMACIÓ 
SOBRE EL PAE 

Divendres 11 de maig, de 18h. a 19h.
Divendres 8 de juny, de 16h. a 17h.
Divendres 29 de juny, de 16h. a 17h.
Divendres 14 de setembre, de 16h. a 17h.

Requisits d’admissió
Llicenciatura o Diplomatura universitària. 
Altres formacions adquirides seran valora-
des personalment. El nombre de places és 
limitat.

Crèdits: 20 ECTS

Títol:  Diploma de Postgrau d’Acompanya-
ment Espiritual, expedit per la URL.

Preu: 1195 euros per curs. 
Total del P.A.E.  2390 euros 

Inscripcions: Mes de setembre 2012.

Matrícula: de l’1 al 20 de setembre.
Preinscripció a partir de l’1 de maig


