PSICOTREX és una entitat que reuneix a
professionals del camp de la psicologia, les
belles arts, la biologia i la informàtica, orientats a buscar solucions a problemes de caràcter psicosocial que pateixen certs grups socials, amb especial dedicació a grups amb risc
d’ exclusió social: Dones, persones sense
formació i/o sense qualificació professional,

PSICOTREX és una associació
formada per un equip multidisciplinar de professionals que
ofereix orientació psicològica a
persones i a grups que presenten alguna problemàtica de caràcter psicosocial.

desfavorits per la societat.

Introduïm la grafología en les
nostres técniques d’estudi i oferim assesorament i formació a
tots aquells interessats en conèixer aquesta matèria.

També ens dirigim al personal docent que es

La nostra adreça electrònica és
la següent:

famílies monoparentals amb càrregues familiars, minories ètniques, immigrants amb
pocs recursos econòmics i d’ altres grups

I

troba amb comportaments antisocials en les
aules, i organitzem activitats de formació
per educadors, i jornades divulgatives per
pares i alumnes.

I

PSICOTREX és una entitat especialitzada
en Cursos de Grafologia Aplicada dirigits a
empreses que busquen l’ adequació del treballador al lloc de treball i a professionals
interessats per l’ estudi de la personalitat i la
seva adaptació al medi social i familiar. També oferim formació i assessorament grafològic a particulars i altres col·lectius interessats
en aquesta ciència.

info@psicotrex.com
També podeu visitar la nostra
pàgina web:

PSICOTREX
A.E.I.D.P

Associació d’ estudi,
investigació i diagnóstic psico-social.
Gabinet d’estudis
Grafológics

www.psicotrex.com
O trucar-nos al telèfon:

637 224 110
Teléf. 637224110

www.psicotrex.com

PROGRAMA
CURS DE GRAFOLOGIA BÀSICA
Tallers i pràctiques
(18 hores)
Professorat:
César Reglero Campos:
Psicòleg i Grafoanalista
Encarnació Pascua Camín:
Psicòloga i Grafoanalista

UNITAT DIDÀCTICA 3: L’ ordre del grafisme.
La distribució de les masses escrites.
Els marges.
Els espais.

UNITAT DIDÀCTICA 8: La direcció de
l’ escriptura.
Criteris de mesura.
Factors a considerar.
Classificació.

UNITAT DIDÀCTICA 4: La pressió de l’
instrument.
Factors que condicionen.
Característiques de l’ instrument.
Procediment d’ avaluació.
Tipus de pressió i la seva interpretació.

UNITAT DIDÀCTICA 9: L’ inclinació de
les lletres.
Criteris de mesura.
Factors a considerar.
Classificació.

Josep Castellano Masdeu:
Psicòleg (Grafopatologia)

———-TEMARI ———

UNITAT DIDÀCTICA 5: Els aspectes formals de la grafia.
Factors a considerar en l’ apreciació de la
forma.
Classificació tipològica.

PART I: La Grafometria
UNITAT DIDÀCTICA 1: La Grafometria i
els factors d considerar en l’ avaluació de
l’ escriptura.
Materials d’ anàlisi grafològic.
Dades a considerar sobre l’ escriptor.
La terminologia grafològica.
El simbolisme de l’ espai.
Les lletres i els seus components.
UNITAT DIDÀCTICA 2: La Dimensió de
l’ escriptura.
Procediments de mesura.
Classificació.
Desproporcions de dimensió.
Dimensió dels espais entre paraules i entre
lletres.

UNITAT DIDÀCTICA 10:
La signatura i el seu significat.
Components.
Estructura dinàmica.
Contingut.

UNITAT DIDÀCTICA 6: La velocitat del
traçat.
Concepte.
Tipus de mesura.
Classificació.

UNITAT DIDÀCTICA 11: Les lletres i els
signes de puntuació.
Les majúscules.
Les minúscules.
Els nombres.
Els signes de puntuació.

UNITAT DIDÀCTICA 7: La continuïtat o
cohesió de l’ escrit.
El model cal:ligràfic.
Evaluació.
Classificació.

UNITAT DIDÀCTICA 12: L’ informe grafològic i la seva elaboració.
Criteris generals.
Tipus d’ informes.
Aspectes deontològics.

PSICOTREX
A.E.I.D.P

Acabat el curs es lliura diploma acreditatiu

