
Andrés Fernández Expósito        

Nascut el 16 de desembre de 1960  

 

 

Títols 

 Llicenciat en Psicologia (especialitat clínica) per la UB en 2002.  

Col·legiat  nº 12.875 al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 

 

Experiència professional  

2001 Psicòleg en pràctiques en el Gabinet Psicopedagògic del Col·legi Tecla 

 Sala de L'Hospitalet de Llobregat. 

 2004-2008 Psicòleg del Col·legi Joan Bardina de Sant Boi de Llobregat. 

 2004-2007 Consulta privada com a psicòleg clínic en Centre mèdic (C/ 

 Balmes, 207 Pral bis 1ª). 

 2003-2010 Psicòleg clínic i psicoanalista en consulta privada. 

 2007-2010 Psicòleg clínic i psicoanalista membre del IPB (Institut per a la 

clínica psicosocial de Barcelona)   C/Copèrnic 13 baixos 08021 Barcelona 

 

 Experiència docent   

1982-1985 Professor interí de Pràctiques d'electricitat. Generalitat de Catalunya 

1985-2010 Funcionari de carrera del cos de Professors tècnics de FP. 

(Generalitat de Catalunya)  

 Especialitats: 1985-1999 Instal·lacions electrotècniques  

    1999-2010 Professor Tecnologia de l'ESO  

 Càrrecs: Cap d'estudis, Cap de departament, Coordinador de 1r cicle 

 d'ESO, Coordinador d'informàtica, Tutor.  

 Centre actual: IES Joan Miró (L'Hospitalet de Llobregat) Cap de 

 departament  



2004-2010 Professor mediador. Coordinador de la mediació de l’INS Joan Miró 

Març 2010  Identificació i gestió de les alteracions greus de la conducta. Classe 

formació del Professorat al CRP de Sant Celoni.  

Curs 2010-2011  Identificació i gestió dels conflictes a l’aula. Formació del 

professorat del CRP de l’Hospitalet de Llobregat en centres de Secundària. 

Curs 2011-2012  Estratègies per la convivència a l'escola. Formació del 

professorat del CRP de l’Hospitalet de Llobregat en centres de Secundària. 

 

Postgraus 

 2000-2002: Formació en clínica psicoanalítica en seminaris del Dr. Josep 

Monseny.  

2001-2002: Formació en trastorns psicosomàtics impartida a l’IPB (Institut de 

Psicosomàtica Barcelona). 

- Els trastorns psicosomàtics en la pràctica clínica diària. - Clínica dels 

trastorns psicosomàtics. 

- Clínica i tractament dels trastorns psicosomàtics. 

- Els trastorns psicosomàtics des del punt de vista del psicoanàlisi 

-  Seminari de formació en la cura dels fenòmens psicosomàtics i d'altres 

trastorns no neuròtics. IPB. 

- Taller matinal “La psicosomàtica i la pràctica clínica diària”. CIMA-IPB.  

2005-2008: Formació en Psicodrama psicoanalític impartits a l’IPB (Institut per 

a la clínica psicosocial de Barcelona) 

2001-2005: Formació en psicoanàlisi en ACCEP (Associació Catalana per a la 

Clínica i l'Ensenyament de la Psicoanàlisi). 

- Els símptomes neuròtics i l'angoixa. ACCEP. 

- Dialèctica del desig i la demanda en la clínica i en la cura. ACCEP. 

- Jornades clíniques de la violència. FPB.  



- Seminari: El Jo Ideal i l'Ideal del Jo en la clínica i en l'adreça de la cura. 

ACCEP.  

- Taller de lectura: Jacques Lacan, observacions sobre l'informe de Daniel 

Lagache. ACCEP. 

- Ensenyament de Jacques Lacan: elaboracions teòric clíniques 1956-1962. 

ACCEP.  

- La cura psicoanalítica des del principi a la fi I. ACCEP.  

2009-2010   Seminari anual  L’inconscient segons Lacan ACCEP. 

 

Altres 

 - Reptes metodològics al final del mil·lenni: La majoria d'edat del ADN. UB. 

 - Urgències, emergències i catàstrofes sanitàries II Assoc. LOGOSS. 

  

Investigació 

Seminari de treball Clínica i educació a l’IPB 

Seminari de Psicodrama Psicoanalític (GEPIP) a l’IPB 

 

 Ponències  

Entre el desig d’aprendre i l’ideal d’educació. Jornades del Fòrum Social 

Educació. 2005  

El fracàs escolar. Ponència en la I Jornada Els reptes que comporta l’educació 

avui dia. Centre Assistencial de Vilassar de Dalt 2007 

 Dificultats a l’hora de posar límits als fills. Conferència per a pares. Centri Cívic 

Casa Sagnier. Desembre 2008.  

Efectes psicològics de la crisi econòmica. Taula rodona Crisi econòmica o 

manca de confiança. EU Sabadell-UAB 



Una aplicació del Psicodrama amb adolescents en una institució escolar. 

Ponència a la  Jornada Lo psicodramma analitico strumento di cura e di 

formacione. Mestre-Venecia. Setembre 2009 

Cloenda de la Jornada de l’IPB: Les psicosis inadvertides i els seus destins. 

COMB  Barcelona. Novembre 2009 

Dona i feminitat. Conferència a l’aula de l’IPB. Abril 2010 

Com gestionar la frustració del docent .Ponència a la Jornada Il lavoro analítico 

nelle instituccioni: vantagio dello psicodramma, nel gruppo e nella comunita. 

Roma. Setembre 2010 

Xerrades per a pares o professors en centres de primària i secundària. 

Col·laboració  en Cine-fòrum de la pel·lícula  Escuela de asesinos de la Secció 

educativa del COPC. Abril 2012 

Publicacions  

Entre el desig d’aprendre i l‘ideal d’educació? Guix nº 321 d'Editorial Graó. 

2006  

El fracaso escolar en “Educar aún....” (Coor. Josep Monseny). Editorial Horsori. 

2009. 

 

Altres 

Psicoanalista membre del EPFCL-FPB (Escola Psicoanalítica dels Foros del 

Camp Lacanià – Fòrum Psicoanalític Barcelona). Actualment membre de la 

Junta directiva 

Col·laboracions en programes de radio i televisió: Punto radio, Radio Sabadell, 

Canal Català, 25TV. 

 

 


