Curs:

LA INTERPRETACIÓ DEL

MMPI-2.
Llibres publicats per el nostre despatx
professional:

A càrrec del Dr. Josep M. Roig-Fusté.

Historia de los tests
psicológicos.
Barcelona: MTRpsicología, 1917.
276 páginas, 17 x 24 cm.
ISBN: 978-84-617-7882-9.

Programa.
Organitza:

La interpretación de los
cuestionarios de Cattell.
Barcelona: MTRpsicología, 2017.
190 páginas, 14 x 20 cm.
ISBN: 978-84-697-2640-2.

La informática aplicada a la
psicología.
Barcelona: Bosch Editor, 2018.
180 páginas, 17 x 24 cm.
ISBN: 978-84-948990-9-6.

www.mtrpsicología.com
Informació i inscripcions:

info@mtrpsicologia.com
Places limitades, matrícula per rigorós
ordre de inscripció.
Preu:
Matricules formalitzades abans del 15
de febrer 99,00 €.
A partir del 15 de febrer: 149,00 €.

CENTRE CIVIC URGELL.
Compte de Urgell, 145.
BARCELONA
Dates:
2019.
Dissabte 23 de mars de 9 a 14.
Dissabte 30 de mars de 9 a 14 y de 16 a 18.

PROGRAMA:
CONDICIONS:
Curs restringit a titulats superiores:
psicòlegs, metges i pedagogs, o a
estudiantes de últims cursos de carrera.

DOCUMENTACIÓ:
El alumne rebrà una documentació
complerta sobre la prova y documentació
de diversos casos per treballar duran el
curs.

1. Introducció: el diagnòstic psicològic i
psico-patològic a través de qüestionaris.
DSM-5 i MMPI-2.
2. El MMPI, la seva historia i
desenvolupament. Possibilitats d’aplicació
del MMPI-2 en la clínica i la investigació.
Punts forts y febles del MMPI-2.
3. Aplicació, correcció y codificació dels
resultats de la prova. Barems americans i
espanyols. Correcció e interpretació
mecanitzada.
4. Escales de validesa i clíniques, el seu
significat i interpretació. Escales de
contingut i els seus components. Escales
de Psicopatologia de la personalitat: PSY-5.
Escales addicionals i complementaries.
5. Tipus de perfils i interpretació de codis.

OBJETIUS DEL CURS:
L’objectiu del curs es proporcionar al
alumne un coneixement pràctic i ampli del
us del qüestionari MMPI-2, el qüestionari
mes utilitzat actualment en la exploració
de la personalitat, que l’habiliti per la seva
utilització efectiva de una forma autònoma,
per això hem previst una formació teòrica
de deu hores, mes una supervisió pràctica,
individual, de casos aplicats per el propi
alumne.

6. Qüestionaris relacionats amb l’MMPI-2:
MMPI-A y MMPI-2-RF. Particularitats,
avantatges i inconvenients.
7. Estratègia d’interpretació del MMPI-2.
La explicació dels resultats al client. El
informe clínic escrit a partir dels resultats
del MMPI-2.
8. Presentació i discussió de casos.
9. Treball posterior al curs: els alumnes
que segueixin el curs tindran dret a una
supervisió particular i individualitzada de
quatre casos propis, durant els tres meses
següents a la finalitzaria del curs. Aquestes

supervisions es portaran a terme de forma
telemàtica.

