Seminaris de Formació Continuada 2018-2019
Programa del seminari núm. 15

TALLER: TESTS GRÀFICS i INFORMES PSICOLÒGICS

Docent: Martha Ortega Minaya.
Martha Ortega Minaya: Doctora en Psicologia. Especialitzada en Psicologia Clínica. Títol
d'Experta en Rorschach i Mètodes Projectius per la Societat Espanyola del Rorschach i
Mètodes Projectius (SERYMP). Docent de Tècniques Projectives. Acreditada com
psicoterapeuta (FEAP) i Membre de Ple Dret per l’ACPP, SERYMP i SCRIMP (Societat
Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius.

Adreçat a: Psicòlegs clínics, psicoterapeutes i professionals de la salut mental i educació.
Objectius:


Aprendre a aplicar coneixements teòric – pràctics en els indicadors gràfics.



Reconèixer els principals estils de funcionament de personalitat i elaborar anàlisis
Interpretatives.



Obtenir uns coneixements pràctics sobre la integració diagnòstica final i com aquesta
s’integra i elabora per escrit en un informe.



Considerar aspectes tècnics bàsics i exigències d’estil en la redacció dels
Informes.



Familiaritzar als alumnes amb els aspectes legals d’obligat compliment en
l’elaboració dels Informes i reconèixer els principals codis ètics i deontològics.
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Continguts:
• Aspectes tècnics bàsics de l’administració, en casos pràctics presentats pels
docents utilitzant els Tests Projectius Gràfics. Reconèixer els ítems gràfics per a fer
una aproximació diagnòstica en cada cas presentat. Enllaços amb la producció
verbal i interpretació conjunta dels elements que reforçaran els criteris evaluatius de
la personalitat.
• Obtenir uns coneixements pràctics sobre la integració de resultats per elaborar per
escrit un informe.
• Consideracions bàsiques en l’elaboració d’Informes Psicològics.
• Suport professional des del Codi Deontològic del Psicòleg.
Metodologia: Taller eminentment pràctic a partir d’una exposició teòric-clínica dels gràfics del
docent.
Participació interactiva dels alumnes i docent.
Estructura dels continguts: El TALLER es desenvoluparà a traves de dues PARTS
INTERACTIVES independents. La durada de cada part serà de quatre hores. (total 8 hores).
Bibliografia específica.
Dates: Divendres, 5 d’abril i 10 de maig de 2019.
Horari: 17 a 21 hores
Durada: 8 hores ( 2 sessions)
Preu: Associats 72 €. No associats 112€
*Condicions d’Assistència: Els alumnes podran assistir lliurement a qualsevol de les dues
parts de forma independent, i el Certificat acreditarà la Part o Parts que ha assistit d’aquest
TALLER: TESTS GRÀFICS i INFORMES PSICOLÒGICS. En conseqüència el pagament
del TALLER serà per cada Part sense cap increment en el preu.

•Convalidació: Els alumnes que presentin el seu Currículum Vitae en Gràfics i el Certificat
conforme han assistit a una o les dues parts del TALLER: TESTS GRÀFICS i INFORMES
PSICOLÒGICS poden optar a una convalidació adequada a un dels Mòduls d’un dels Nivells
del Seminari TESTS PROJECTIUS GRÀFICS organitzat per l’ACPP.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
Us podeu inscriure en el seminari omplint el formulari d’inscripció, sol·licitar-lo a Secretaria
trucant al 93 212 78 96 (Marga), o enviant un e-mail a secretaria@psicoterapeuta.org

Vocalia de Formació de l’ACPP - Plaça de la Bonanova, 11, entresòl 2a - 08022 Barcelona
Tel. 93 212 78 96 Fax: 93 417 45 57 a/e: secretaria@psicoterapeuta.org Internet: www.psicoterapeuta.org
Pàg. 2 de 2

