La Interpretació de Dibuixos: una Eina
per a Psicòlegs i Docents
3a Edició
Codi: 204217
Tipologia: Curs d'especialització
Crèdits: 2.00
Idioma: Català
Data d'inici: 05/10/2020
Data darrera sessió presencial: 23/11/2020
Data de finalització: 23/11/2020
Horari: Dilluns de 17:30 a 20:30 h.
Lloc de realització: ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM
Places: 18

Preus i descomptes
Preu: 195 €

Raons per fer el curs
Saber emprar el dibuix com a tècnica perquè les persones es trobin millor.
Basar-se en un enfocament positiu, tot posant l’èmfasi en els potencials i els recursos que la persona transmet a través
del seu dibuix.
Aprendre a respondre millor a les dificultats projectades en el dibuix, tant des de l’àmbit escolar com terapèutic.

Presentació
Es tracta d’un curs en què els participants podran aprendre les bases per analitzar tot tipus de dibuixos: tant dibuixos específics
(persona, arbre, casa, família, persona sota la pluja...), com qualsevol dibuix lliure que un infant, adolescent o adult pugui realitzar.
El curs posa l’èmfasi en l’enfocament positiu: permet als professionals observar, a través dels dibuixos, no solament les dificultats
que té la persona, sinó també els seus punts forts, el seu potencial i les necessitats que cal tenir en compte per poder-la ajudar a sentirse millor.
Es tracta d’un curs teoricopràctic que fomenta moltes dinàmiques perquè els participants puguin adquirir la pràctica suficient per a
utilitzar posteriorment aquesta eina fàcilment en la seva pràctica professional.

Objectius
Comprendre l’interès i els beneficis d’utilitzar la interpretació de dibuixos en la nostra pràctica professional.
Donar les bases per a analitzar els principals dibuixos específics que podem proposar a una persona: el dibuix de la casa, de la

persona, de l’arbre i de la família.
Proporcionar coneixements més específics per aprofundir en la tècnica d’interpretació tot permetent poder analitzar qualsevol
tipus de dibuix (paisatges, formes geomètriques, dibuixos de monstres, etc.).
Adquirir pràctica en l’anàlisi i interpretació de dibuixos, tant amb casos presentats per la formadora basats en la seva
experiència personal, com amb dibuixos de pacients que els participants al curs que ho desitgin poden proporcionar.

Sortides professionals
Suport emocional individual amb infants, adolescents i adults.
Intervenció amb grups i famílies.
Treball emocional en escoles, hospitals i centres d’acollida.

A qui s' adreça
A psicòlegs, psicopedagogs i mestres, i estudiants que cursin alguna d’aquestes disciplines.
S’adreça tant a professionals sense coneixements sobre la interpretació de dibuixos, com aquells que ja disposen de certs
coneixements i desitgen aprofundir en la utilització de la tècnica terapèutica i en l’adquisició de coneixements
complementaris.

Requisits d'admisió
Titulació universitària en Psicologia, Psicopedagogia o Magisteri o estudiants d'aquestes disciplines.
Professionals que treballen en l'atenció a la infància, adolescència o família.

Pla d'estudis
La Interpretació de Dibuixos: una Eina per a Psicòlegs i Docents
Bases per a la interpretació dels dibuixos.
El rol del professional en l’anàlisi.
Les compensacions en el dibuix.
Els principals dibuixos específics: la persona, l’arbre, la casa.
El dibuix de la família i les seves variants d’aplicació.
El dibuix de la persona sota la pluja. El dibuix del monstre.
Els dibuixos lliures: els quadrants.
Anàlisi d’arquetips, de paisatges, d’animals...
Les formes geomètriques.
Anàlisi dels colors en el dibuix.

Titulació
Curs d'Especialització en la Interpretació de Dibuixos: una Eina per a Psicòlegs i Docents per la Fundació UdG: Innovació i Formació

Metodologia
– Presentació teòrica dels diferents continguts.
– Exemples a través d’exposició de casos pràctics.
– Anàlisi en grup de dibuixos aportats pels alumnes.
– Propostes d’autoanàlisi dels dibuixos dels mateixos participants.

Sistema avaluació

– 80% d'assistència obligatòria a les classes.
– Preguntes orals.
– Supervisió dels exercicis pràctics proposats.

Finançament
Finançament
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo-FUNDAE (anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada tenen la possibilitat de bonificar-la a través de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo-FUNDAE (abans coneguda com a Fundació Tripartida).
Més informació: Què són les bonificacions de la formació a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo FUNDAE
Els treballadors autònoms poden desgravar la factura nominal de la seva matrícula en la declaració de l’impost de l’IRPF.
Podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic a: economia.fundacioif@udg.edu

Quadre docent
Direcció
Coordinació
Professorat
Núria Casanovas Puigvi
Psicòloga a l’Espai Ayana (Girona). Especialista en infància, adolescència i intervenció familiar.
Formadora (França-Espanya). Cofundadora de l’Institut de Formació AYANA (formació continuada per a psicòlegs a París).
Presidenta del Consell Social del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.
Autora del llibre Guía práctica para la interpretación de dibujos, ed. Lebón

*La direcció es reserva el dret de modificar l'equip docent, si fos necessari, per garantir el nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
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