
 

Jornades de son i 
subconscient 

El son és un estat fisiològic de 
descans del cos i de 
la ment durant el qual disminueix 
el ritme de les funcions orgàniques 
i la consciència i la voluntat són 
suspeses d'una manera total o par-
cial.  

Subconscient al·ludeix a un antic 
terme utilitzat en psicologia i 
en psicoanàlisi per a referir-se a 
l'inconscient, al feblement cons-
cient o al que, per trobar-se «per 
sota del llindar de laconsciència», 
resulta difícilment assolible per 
aquesta o definitivament inaccessi-
ble. Actualmente su uso está más 
difundido en el lenguaje lego que 
como parte del léxico psicoanalíti-
co o psicológico.  

 

 



 

 

 

Jornades de son i subconscient 

Son...subconscient..què en 
saps? Vols saber-ne més? 
Jornades de son i subconsci-
ent del 1 al 3 de març a l'au-
la Magna de la facultat de 
M e d i c i n a . 
La son i el subconscient des 
de tres punts de vista. 

 
Ponents: 

• Dr. Purroy (neuròleg de 
HUAV) 

• Dr. Barbé (pneumòleg, 
unitat del son HUAV, i 
ecretari general de la 
societat espanyola de 
patologies respiratories) 

• Joan Argelich (psicòleg, 
expert en hipnosi) 
 

Lloc: Aula Magna de la Facultat 
de Medicina 

Horari: 

• dimarts 1: a les 17h pre-
sentació de les Jornades. 
Acte seguit ponència del Dr 
Purroy sobre mort encefàli-
ca 

• Dimecres 2: a les 17h, Dr 
Barbé. Son i malalties res-
piratòries, la unitat del son. 

• Dijous 3: a les 18h. Joan 
Argelich parlarà sobre la 
son i el subcosncient des 
del punt de vista psicològic 
i de la hipnosis. Aplicacions 
clíniques de la hipnosis.  

Inscripcions: hall de la facultat 
de medicina del 22 al 25 de fe-
brer: 

• matins: 11 a 13h 

• Tardes: de 17:30 a 20h 

Crèdits: 1 

Hores: 10 

Preu: 

• socis: 10€ 

• No socis: 16€ 

 

Per més informació:  

lpolleida@gmail.com 

 


