
FORMACIÓ EN 
WISC-V
Escala d’Intel·ligència 
de David Wechsler per 
a nens i adolescents

orienta 
aula

a

www.fundacioorienta.com

29 de gener i
26 de febrer de 2019

a Sant Boi de Llobregat

Direcció docent: Mercè Sugrañes



A qui va adreçat
Professionals d’Equips Interdisciplinaris de 
centres d’atenció públics i privats: psicòlegs, 
psiquiatres, psicopedagogs, mestres 
especialitzats, etc., interessats en el procés 
diagnòstic cognitiu de nens i adolescents, així 
com en aspectes d’anàlisi i interpretació.

Objectius
Aprendre a administrar i interpretar el WISC-V, 
última actualització de l’escala infanto-juvenil 
de WECHSLER (6 anys a 16 anys 11 mesos).

Mercè Sugrañes: Psicòloga clínica CSMIJ Sant Boi.
Fundació Orienta.

Col.laboradora: Mònika Cuesta: Psicòloga. 
Fundació Orienta.

Docents 

Presentació
Des d’Orienta Aula volem contribuir a 
l’actualització permanent de les eines 
diagnòstiques bàsiques més utilitzades en 
la pràctica clínica habitual. El test WISC-V 
és l’última actualització de les conegudes 
escales Wechsler, referent ineludible en la 
valoració de les competències cognitives en 
les diferents etapes vitals.



Metodologia
Presentació i administració del test WISC-V amb 
il·lustració de casos clínics.

Programa

1r curs: 29-01-19 

Contingut: administració i correcció

• Presentació del test Wisc-V

- material d’administració

- descripció de les proves

- pràctica en l’administració de les proves

- s’entrega material de respostes

• Correcció de les proves

- anàlisi primari

- anàlisi secundari

- utilització del manual de correcció

• Pràctica

2n curs: 26-02-19

Contingut: anàlisi i interrelació

• Anàlisi i interpretació dels resultats

• Indicadors psicopatològics

• Interrelació amb altres proves

- test projectiu

- test visomotor

- test d’inatenció

• Presentació de casos clínics



www.orientat.org

SEU CENTRAL
C/ C. Vidal i Barraquer, 28
08830 Sant Boi de Llobregat
T. +34 936 358 810
orienta@fundacioorienta.com

www.orientat.org

Total hores:  6h. (3h. cada curs)

Dia formació:  29 de gener i 29 de gener de 2019

Horari:  de 16 a 19h.

Lloc:  Sala Actes Fundació Orienta

c/ Lluis Castells, 21 - 08830 Sant Boi (Barcelona)

Preu:  1 curs: 30€
2 cursos: 50€

Inscripcions fins al: 1r curs: 27 de gener de 2019;
2n curs: 24 de febrer de 2019.
(Places limitades a 15 persones per estricte ordre d’inscripció)

Transferència bancària al número de compte 
ES46.0081.0006.27.0001302533

Enviar mail a aula@fundacioorienta.com, amb el 
comprovant bancari adjuntant les dades següents: 
nom i cognoms, e-mail, professió, centre de treball 
i telèfon. Aquest curs va dirigit a professionals amb 
algun coneixement previ de les escales WECHSLER.

Podeu formalitzar la inscripció i pagament a aquesta 
formació a través de la nostra pàgina web:

http://www.fundacioorienta.com/cursos/

Més informació:  Maria José Muñoz - Tel. 93 635 88 10

Inscripcions 


