CURS

EL DIBUIX COM A TÈCNICA
DIAGNÒSTICA I D'INTERVENCIÓ
Dates
Horari
Destinataris/àries

Objectius

Metodologia

Programa

Ponent

19 i 20 d’octubre de 2018

Lloc
Eivissa

Duració
Divendres, de 15:00 h. a 21:00 h.
Núm. de places
Dissabte, de 09:00 h. a 15:00 h.
Psicòlegs/ogues col·legiats/des i estudiants de Psicologia.

12 hores
15

Familiaritzar als alumnes amb el llenguatge dels dibuixos.
Identificar els índexs en els dibuixos I relacionar-los amb els processos evolutius
corresponents.
Conèixer el que és esperable o no segons el moment evolutiu.
Identificar a través dels índexs els possibles embussos en processos emocionals i
plantejar forma d'intervenció psicoterapèutica.
Fonamentalment pràctic amb casos pràctics de dibuixos que es treballaran a les classes.
Les anotacions de l'estructura teòrica s'envien 15 dies abans.
El treball amb els dibuixos:
El llenguatge dels dibuixos mitjançant una anàlisi quantitativa / qualitativa.
Les alteracions importants en els gràfics segons les edats dels nens i la seva
intervenció.
Correcció dels dibuixos: la prova HTP i dibuix lliure.
Particularitats en els tests HTP:
Després d'aprendre a corregir qualsevol dibuix, anàlisis de les particularitats de la
prova de l'arbre, la casa i les figures humanes.
Test de la família i pinzellada a nivell sistèmic.
Supervisió de casos:
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 Test Gràfics i Tècnica projectiva del Roschach. Màster en Psicoteràpia
Humanista Integradora. Especialitat Psicoteràpia. Institut Galene, Madrid. Màster en
Psicoteràpia Gestalt Infantil. Centre Umayquipa, Madrid.

PREU MATRÍCULA
Col·legiats/des d’Eivissa i Formentera
Col·legiats/des Mallorca i Menorca

Preu matrícula

105 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

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

95 €

Estudiants de Psicologia precol·legiats

65 €

Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters
universitaris homologats de Psicologia

75 €

Psicòlegs/ogues no col·legiats/des

135 €

Devolució Matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 11 d’octubre de 2018.
Termini
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
d’inscripcions
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20181019IB).
Inscripcions
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB.

Certificació
Lloc de realització

S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.
Seu de l’AECC. Carrer Josep Zornoza Bernabéu, 5. 07800 Eivissa. (Pendent confirmació).

