CURS
EL DIBUIX COM A TÈCNICA D'INTERVENCIÓ II:
ELS TRETS EN ELS DIBUIXOS EN LES DIFERENTS ALTERACIONSPATOLOGIES. EL TEST DE LA FAMÍLIA I EL GENERACIONAL
Dates

29 i 30 de març de 2019

Horari

Divendres, de 16:00 h. a 21:00 h.
Dissabte, de 09:00 h. a 14:00 h.

Destinataris/àries

Lloc
Palma (Mallorca)

Duració
Núm. de places

10 hores
20

Psicòlegs/ogues col·legiats/des i estudiants de Psicologia.

Objectius

▪ Aprendre a llegir el llenguatge dels dibuixos i identificar trets amb patologia
▪ El test de La Família i les seves particularitats
▪ Integrar el vist en els dibuixos amb l'emocional de la persona

Metodologia

Fonamentalment pràctic amb casos pràctics de dibuixos que es treballaran a les classes.
▪

Programa

Ponent

▪

Sota la presentació de casos pràctics, s’aprendrà a identificar en els dibuixos
diferents trets depressius, d'hiperactivitat, descontrol, angoixa psicòtica,
etcètera, i orientar la intervenció
A través de la prova gràfica de la família, s’observarà la vinculació familiar,
l'afecció i el generacional

MARÍA BARBERO DE GRANDA
Psicòloga (col·l. M-026525). Diplomada en Magisteri, especialitat Educació Especial, per
la Facultat d'Educació de Valladolid (1991-1994). Llicenciada en Psicologia i Filosofia,
especialitat Clínica Educativa i d'Empresa per la Universitat de Salamanca. Màster en
Psicodiagnòstic de Tests Gràfics i Tècnica projectiva del Roschach. Màster en Psicoteràpia
Humanista Integradora. Especialitat Psicoteràpia. Instituto Galene, Madrid. Màster en
Psicoteràpia Gestalt Infantil. Centre Umayquipa, Madrid.

PREU MATRÍCULA

Preu matrícula

▪

Col·legiats/des Mallorca

115 €

▪

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

▪

Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des

95 €

▪

Estudiants de Psicologia precol·legiats

65 €

Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters
75 €
universitaris homologats de Psicologia
Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
▪

Devolució Matrícula
Termini
d’inscripcions

Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

Fins el 14 de març de 2019.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20190329MA).
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB.
S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.
Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma.

