PLA DE TREBALL DEL CURS “INTERPRETACIÓ DELS DIBUIXOS”
Blanquerna, Juliol 2021
Per: Núria Casanovas Puigví
La distribució del curs serà la següent:

A) A inicis del curs ja es disposarà a l’Aula Moodle de tot el material: Els
documents en PDF amb els continguts escrits, i els vídeos explicatius i amb
exemples en els que es desenvolupen cada un dels continguts:
• Introducció a la interpretació del dibuix
• Bases per a l'anàlisi
• El rol del professional
• Interpretació del dibuix de la figura humana
• El dibuix de la casa
• El dibuix de l'arbre
• El dibuix de la família
• El dibuix de la persona sota la pluja
• Interpretació de dibuixos lliures
• Anàlisi dels colors en els dibuixos
• Significat dels símbols i de les formes geomètriques

Cada participant podrà anar visualitzant els vídeos a mesura que anem avançant en les
sessions Online en directe, ja que d’aquesta manera podrà aprofitar per a preguntar
aspectes que desitgi sobre el contingut facilitat, i podrà exposar casos pràctics que
desitgi compartir.

B) Es realitzaran 5 sessions Online en directe per a exposar preguntes, de dues
hores cada una, per a treballar sobre casos pràctics aportats pels alumnes i per
a intercanviar sobre la mateixa experiència personal. És realment necessari
participar al mínim al 80 per cent d’aquestes sessions per a poder obtenir el
títol del curs.
Donat que en les sessions Online els participants tindreu l’opció de compartir casos
pràctics de dibuixos per a practicar l’anàlisi, les sessions No es podran gravar per al

Escola d’Estiu Blanquerna 2021

respecte de les persones que exposin els propis dibuixos i per raons de confidencialitat.
Gràcies per la vostra comprensió.
DATES I HORARIS DE LES SESSIONS ONLINE EN DIRECTE:

Les sessions es realitzaran als matins des del dijous 1 de juliol fins el dijous dia 7 de
juliol, en horari de 10h a 12h.
Les sessions online es realitzaran mitjançant el programa Zoom

PRIMERA SESSIÓ ONLINE Dijous 1 de Juliol: Presentació del curs.
Acollida dels Participants, explicació del funcionament del curs, i resposta a
preguntes dels assistents.

SEGONA SESSIÓ ONLINE Divendres 2 de Juliol: Interpretació del dibuix de la figura
humana
TERCERA SESSIÓ ONLINE Dilluns 5 de Juliol: El dibuix de la casa i El dibuix de l'arbre
QUARTA SESSIÓ ONLINE Dimarts 6 de Juliol: El dibuix de la família - El dibuix de la
persona sota la pluja
CINQUENA SESSIÓ ONLINE Dimecres 6 de juliol: Interpretació de dibuixos lliures i
Anàlisi dels colors en els dibuixos
SISENA SESSIÓ ONLINE Dijous 7 de juliol : Significat dels símbols i de les formes
geomètriques. Preguntes que hagin quedat pendents d’altres temes anteriors.

Serà un curs molt didàctic i pràctic.
Us animo a participar-hi!
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