
 

CURS 

APLICACIÓ, CORRECCIÓ I INTERPRETACIÓ DE 
L'ESCALA WISC-V (ESCALA D'INTEL·LIGÈNCIA DE 

WECHSLER PER A NINS – V)  
 

 

Data 

 

14 de març de 2020 
Lloc 

Mallorca 

Horari Dissabte, de 09:00 h. a 14:00 h.  
Durada 4 hores 

Núm. de places 25 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants Psicologia, màster PGS i altres professionals. 

Objectius 

Visió general de l'eina, així com dels diferents subtests, incidint en els canvis respecte a 

edicions anteriors. Aporta coneixement sobre les diferents puntuacions i índexs, la 

interpretació dels resultats i estudis amb grups especials. Revisió de casos pràctics. 

Metodologia 
 

Teoricopràctica. 

Programa 

 

� Introducció i visió general de la WISC-V: 

o Fonamentació teòrica 

o Novetats de la nova versió 

o Contingut i estructura 

� Aplicació: 

o Normes generals 

o Normes específiques: guia d'observació 

� Correcció: 

o Criteris generals de puntuació 

o El quadernet d'anotació 

o Diferents tipus de puntuacions i anàlisis 

o La correcció informatitzada: plataforma Q-global 

� Dades tècniques: 

o Adaptació espanyola. Fiabilitat. Validesa 

o Estudis amb grups especials 

� Interpretació dels resultats: 

o Descripció dels resultats 

o Diferències entre puntuacions 

Ponent 

 

PERSONAL DE PEARSON 
Psicòleg tècnic especialista de Pearson Clinical a Espanya. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
� Col·legiats/des Mallorca  70 € 

 

� Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa Formentera 
Gratuït 

(ingrés del 50% de la matrícula que es 

tornarà una vegada finalitzat el curs) 

� Col·legiats/des integrants GT Educació  56 € 

� Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 60 € 

� Estudiants de Psicologia precol·legiats 40 € 

� Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters 

universitaris homologats de Psicologia 
50 € 

 � Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 90 € 

Devolució matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major. 

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 5 de març de 2020.   

La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

 
Inscripcions 

1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web 

del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20200314MA.   

2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.  

Lloc de realització Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 

 


