Pla docent del curs:
ANÀLISI DEL DIBUIX
INFANTIL (REC7780473)

Anàlisi del dibuix infantil
(REC7780473)

Objectiu general
Proporcionar eines i recursos per avaluar el dibuix projectiu infantil. A través
de l’expressió del dibuix interpretar els seus pensaments, sentiments i
interessos coneixent el seu nivell de desenvolupament personal i el seu estat
emocional.

Objectius específics







Donar a conèixer les etapes del dibuix infantil des del gargot fins a
dibuixos abstractes.
Proporcionar les bases teòriques i pràctiques per a interpretar i analitzar
els diferents tests bàsics d’interpretació del dibuix infantil: test de la
família i l’H.T.P
Comprendre per què dibuixen els nens i què expressen amb els seus
dibuixos.
Disposar dels elements essencials d’interpretació del dibuix: visió global,
detalls, obstacles, absents, mida, repeticions, superposicions...
Desenvolupar correctament el procés d’anàlisi de dibuixos.

Continguts
- Introducció a la interpretació del dibuix
- Tècniques projectives: el dibuix de la família, el dibuix de la persona, el
dibuix de l’arbre, el dibuix de la casa. Normes d’aplicació i correcció.
- El dibuix com a l’activitat d’expressar els pensaments, emocions...etc

Metodologia
A cada sessió es donarà un marc teòric, material en PDF, Word, acompanyat
d’activitats pràctiques, casos concrets, pluja d’idees, vídeos.
Davant de qualsevol dubte l’alumnat podrà fer ús del fòrum o xat per formular
consultes, on hi haurà els companys i companyes o directament amb
missatges a tutoria amb atenció personalitzada de les consultes.
En la mateixa plataforma moodle hi haurà una sèrie tasques que l'alumnat
haurà d'anar presentant.
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Sessió 1
Presentació i adaptació a l’entorn de treball. Expectatives de l'alumnat
respecte el curs.

Sessió 2
El significat i les diferents etapes del dibuix infantil.
Definició del concepte de família.
Les funcions i relacions que s’estableixen entre els diferents elements del nucli
familiar.
Interpretació gràfica de la família.

Sessió 3
El test del dibuix de la família segons Louis Corman. Anàlisi i interpretació
projectiva. Material i instruccions per fer la prova.
Casos pràctics

Sessió 4
El test del dibuix de la família segons Josep Maria Lluís-Font. Anàlisi i
interpretació projectiva. Material i instruccions per fer la prova.
Casos pràctics

Sessió 5
El test H.T.P i la seva interpretació com a prova projectiva
Anàlisi del dibuix de l’arbre
Anàlisis de casos

Sessió 6
Anàlisi del dibuix de la casa
Anàlisi de casos

Sessió 7
Anàlisi del dibuix de la persona
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Anàlisi de casos

Sessió 8
Recuperacions qualificació i valoració del curs.

Aquesta sessió ha de servir per a poder superar aquelles activitats lliurades
en el seu moment i la seva avaluació sigui no superada o incompleta.
No es podrà presentar, en aquesta sessió, el 50% de les activitats del curs,
si en el seu moment no es va fer el corresponen lliurament.
La data de finalització de la formació, publicada al portal, no es podrà lliurar
cap activitat, i els tutors, disposaran d’aquest dia per a introduir la
qualificació final del curs segon els criteris d’avaluació de l’activitat
formativa.

Durada
La durada del curs és de 36 hores.

Preu
90€

Perfil de l’alumnat
Professorat d’Escoles Bressol, Primària i de Secundària, psicopedagogs,
psicòlegs, pedagogs i d’altres professionals de l'àmbit educatiu que aquesta
formació esdevingui un procés de millora i creixement personal i
professional.

Programari utilitzat
Tot el programari i material estarà penjat en l’entorn virtual que utilitzem

Avaluació
Per superar el curs s’ha d’entregar totes les activitats i haver superat el 80%.
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Es imprescindible haver superat també l’ultima activitat dins del 80%. La
qualificació final del curs serà APTE, NO APTE o NO PRESENTAT.

Tutora
Eva Palacios

Important:


Qualsevol curs que no tingui una matrícula mínima d'alumnes, pot ser anul·lat.



Una vegada que el curs estigui iniciat no es retornarà cap import de la matrícula.
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