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L'ús del Dibuix com a eina per a detectar situacions de risc social
Observació: És un article basat en el treball de fi de Grau de Eva Pleguezuelos
Alameda i on ens resulta de gran interès per les nostres especialitats, i també pel fet
d'haver assessorat en el mateix. És especialment interessant l'entrevista a la
professora del Màster en Grafoanàlisi: M. Lin Pérez-Calvo Soler, la qual és la nostra
especialista en Grafopsicologia Infantil i de l'edat evolutiva i està a punt de publicar
dues obres en relació a la temàtica. Aprofitem per Felicitar a l'Eva Pleguezuelos i
agrair-li la seva col·laboració amb la revista.
ICG

Resum: Aquest estudi pretén examinar el paper del dibuix com a eina de detecció
de problemàtiques de l’alumnat. Els dibuixos es poden utilitzar durant el
diagnòstic psicoterapèutic d’un nen, ja que proporcionen informació provinent de
l’inconscient del menor. Aquesta investigació compta amb una mostra de 29
nens, d’edats compreses entre els 7 i 10 anys; sis professionals en psicoanàlisi
del dibuix; i tres mestres. Pel que fa els alumnes, s’han fet dues observacions de
manera individual, de les quals s’han extret les dades mitjançant una graella
d’observació; i tres grupals en escoles diferents, sobre les què s’han elaborat
notes de camp. D’altra banda, s’han dut a terme entrevistes semidirigides tant
als professions com als mestres, de les quals s’han extret dades per l’anàlisi,
sistemàtic, seqüencial i ordenat. Els resultats apunten que els dibuixos tendeixen
a deixar entreveure la percepció de l’infant així com els seus trets personals,
cognitius i psicològics. Així doncs, el dibuix infantil podria ser una eina útil del
mestre pel que fa la detecció d’inquietuds i situacions adverses dels seus
alumnes, tot tenint en compte certs aspectes que s’esmenten al llarg del present
estudi.
Paraules clau: Dibuix infantil, detecció de problemàtiques, mestre, percepció, test
projectiu.
Resumen: Este estudio pretende examinar el papel del dibujo como herramienta
de detección de problemáticas del alumnado. Los dibujos se pueden utilizar
durante el diagnóstico psicoterapéutico de un niño, puesto que proporcionan
información proveniente del inconsciente del menor. Esta investigación cuenta
con una muestra de 29 niños, de edades comprendidas entre los 7 y 10 años;
seis profesionales en psicoanálisis del dibujo; y tres maestros. En relación a los
alumnos, se han hecho dos observaciones de manera individual, de las cuales
se han extraído los datos mediante una tabla de observación; y tres grupales en
escuelas diferentes, sobre las que se han elaborado notas de campo. Por otro
lado, se han llevado a cabo entrevistas semidirigidas a los profesionales y
maestros de las cuales se han extraído datos para el análisis, sistemático,
secuencial y ordenado. Los resultados apuntan a que los dibujos tienden a dejar
entrever la percepción del niño así como sus rasgos personales, cognitivos y
psicológicos. Así pues, el dibujo infantil podría ser una herramienta útil para el
maestro con el objetivo de detectar inquietudes y situaciones adversas de sus
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alumnos, teniendo en cuenta ciertos aspectos que se mencionan a lo largo del
presente estudio.
Palabras clave: Dibujo infantil, detección de problemáticas, maestro, percepción,
test proyectivo.
Abstract: This study examines children's drawings as a tool of detection of pupils’
problems. The drawings can be used in the psychotherapeutic diagnostic of a
child, since they provide information that comes from the subconscious of the
minor. This research has a sample of 29 boys, 7 to 10 years old; six professionals
in psychoanalysis of the drawing; and three teachers. As far as the students are
concerned, two observations have been made individually from which data have
been extracted through a table of observation; and three groups of different
schools, that are the base of fieldnotes. On the other hand, semi-structured
interviews have been made to both the professionals and teachers, from which
data for the systematic, sequential and organized analysis have been extracted.
The results suggest that the drawings tend to provide a glimpse of the perception
of the child as well as their traits of personality, cognition and psychology. To sum
up, children's drawings could be a useful tool for the teacher to detect
restlessness and adverse situations of students, taking into account some
aspects that are mentioned throughout this paper.
Keywords: Child drawing, detection of difficulties, teacher, perception, projective
technique.
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1. Introducció
1.1. Estat de la qüestió
La majoria d’infants de les societats occidentals poden trobar dibuixos a llibres,
àlbums, revistes i altres tipus de fonts. Un estudi determina que als 30 mesos els
infants són capaços d’utilitzar-los com a referència o informació del món que
l’envolta (DeLoache i Burns, 1994, citat per Ganea, Allen, Butler i Carey, 2010).
Al mateix temps, el seu ús pedagògic no deixa d’expandir-se, tant a tallers com
a l’escola, sobre tot a jardins d’infància (Widlöcher, 1971). Cada vegada se li
dóna més valor al diagnòstic de la personalitat i a proves com els tests projectius
gràfics, s’apliquen a diari en el diagnòstic, indicació i avaluació del tractament
psicològic (Vives, 2005). L’autora afirma que en Psicodiagnòstic Infantil, és
freqüent que el nen faci ús del dibuix com a vehicle de comunicació amb el
terapeuta, depositant al full sensacions i sentiments que verbalment li resultaria
més difícil transmetre.
Els tests projectius gràfics són proves utilitzades, tradicionalment, en el
diagnòstic dinàmic de la personalitat (Vives, 2005). L’ampli conjunt de tècniques
projectives estan inspirades en la teoria i pràctica clínica fonamentada en el
Psicoanàlisi de S. Freud, ja que en el seus llibres ja feia referència a la possibilitat
de què les grafies podien interpretar-se (Cid i Urbano, 2006). Ara bé, la seva
presència en la literatura científica comença quan Jung publica a principis del
segle XX el seu Test d’associació de paraules (Vives, 2005) i continua amb altres
autors clàssics com Rorschach o Murray, fins que l’expressió de mètodes
projectius va ser aportada per L.K. Frank a finals de la dècada dels anys 30 (Cid
i Urbano, 2006). Anys més tard hi ha hagut múltiples classificacions de les
tècniques amb criteris molt diferents, com ara: tècniques estructurals,
temàtiques, expressives, constructives i associatives (Fernández, 1987, citat per
Cardona, Sanz i Lattur, 2006). Totes elles permeten a l’individu projectar-se en
el test d’acord amb la seva personalitat, tenint-hi cabuda una gran varietat de
respostes (Cardona et al., 2006).
El psicodiagnòstic escolar de Martínez (1989) planteja com a objectiu
fonamental l'anàlisi i avaluació de la conducta del nen, considerat aquest com a
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ésser individual i com a component de la comunitat escolar en la qual
desenvolupa una part molt important del seu comportament. Per aconseguir el
seu objectiu, el psicodiagnòstic utilitza diversos mitjans i procediments d'anàlisis
i recollida de dades. Un dels mitjans més importants és l'anàlisi i interpretació
dels dibuixos infantils, ja que a través d'ells es pot obtenir abundant informació
que ajuda al coneixement de la personalitat de l'individu. El valor psicològic dels
dibuixos resideix, segons Martínez, no només en el fet que és una activitat
espontània, sinó també en què en aquesta activitat entren en joc tant
característiques actitudinals i intel·lectuals del subjecte com a aspectes
vivencials i afectius.
En paraules de García (2005), la interpretació es pot duu a terme des de
l’àmbit educatiu, ja que participen més disciplines i no només la psicològica. Ara
bé, existeix una problemàtica implícita: la de les relacions entre propostes
teòriques i pràctiques pedagògiques, és a dir, hem de ser conscients de que els
punts de vista de qui construeix la teoria i dels qui les utilitzen de manera pràctica
son molt diferents. Segons aquest autor, per l’educador allò més important és
extreure de la teoria el “com fer” de manera eficient; mentre que l’investigador
dóna més rellevància a la comprovació de les seves hipòtesis. A més, en aquesta
tècnica s’ha de tenir en compte la totalitat del dibuix i no només centrar-se en un
sol aspecte per tal d’arribar a la veritat que aquest amaga (Furth, 1992).
El docent interessat a millorar les seves aptituds en el dibuix aplicat a
l'ensenyament en general compta amb una extensa bibliografia que li permetrà
formar-se en diverses disciplines però no trobarà mai materials específics per a
professors (Juaristi, 2010). Al mateix temps, s’han elaborat estudis com el de
Anning (1997), que desentranya algunes de les confusions i discussions sobre
el paper del dibuix en el procés d’aprenentatge i argumenta que en el nostre
sistema d'educació els infants són dissuadits d'usar l’element pictòric com un
instrument potencialment poderós per pensar i aprendre a causa de les
incerteses conceptuals i pedagògiques sobre aquest en contextos escolars.
Segons Rodrigues (2011), l'ensenyament del dibuix amb prou feines
consta de continguts identificats com a rellevants per a la formació de l'alumne.
Aquest autor defensa que els continguts compleixen designis al servei d'objectius
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ben delimitats, depenen d'estratègies pedagògiques i apel·len al mateix temps a
mecanismes d'instrucció i d'experimentació que tenen lloc en un mitjà pedagògic
concret. Tal i com s’exposa al Currículum d’Educació Primària, les
manifestacions artístiques tenen una presència constant en l’entorn i en la vida
de les persones i esdevenen espais de relació en els quals flueixen experiències,
significats, emocions, idees i pensaments. La competència artística afavoreix
l’estructuració del pensament de l’alumnat en tant que analitza la realitat, ajuda
a comprendre i a respondre, a sentir i a distingir, a pensar i a construir
(DeLoache, Pierroutsakos, Uttal, Rosengren, i Gottlieb, 1998). Tot i així, aquests
autors sostenen que el rol de l’experiència en el desenvolupament de la
competència pictòrica ha sigut sempre el centre d’un debat substancial.
1.2. Justificació
Dibuixar

impulsa

el

creixement

del

procés

de

simbolització

general

(desenvolupament intel·lectual), la seva capacitat d’expressió (desenvolupament
emocional) i, per últim, la seva creativitat (Acaso, 2000). L’autora reafirma que
simbolitzar, expressar i crear formen part del desenvolupament cognitiu de
l’infant, per tant, impulsar la seva expressió plàstica és fonamental pel seu
creixement integral.
Amb aquest estudi es pretén reflectir la importància del dibuix per tal de
desxifrar el contingut de l’inconscient, que a la vegada, pot projectar
empíricament allò que succeeix en el cos de qui dibuixa (Bach, 1969, citat per
Furth, 1992). A través de la forma o estructura dels dibuixos, podem conèixer
els interessos i preocupacions més notables, el simbolisme de certs estats
anímics i les deformacions, les inseguretats o conflictes que preocupen al
subjecte en relació a ell mateix o el seu entorn (Cid i Urbano, 2006). Aquesta
investigació fa ús de tècniques projectives expressives, caracteritzades per
donar una consigna verbal de dibuixar una o diverses figures (Fernández, 1987,
citat per Cardona et al., 2006). En concret, es tindran en compte les aportacions
de Hammer (2002) i les contribucions de Koppitz (1989) sobre el dibuix de la
Figura Humana; el dibuix de Casa, Arbre i Persona —d’aquí en endavant HTP—
de Buck (2008) ; el test de l’animal de Maganto (1988); i el test de la família de
Corman (1967).
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Renunciar al dibuix, segons Juaristi (2010), suposaria una greu limitació
de la capacitat docent. És per aquest motiu, que l’autor defensa que l'atenció que
les representacions pictogràfiques reben en l'àmbit de la formació de professors
hauria de ser molt més àmplia. Donades les enormes possibilitats que ofereix i
la freqüència amb la qual s'utilitza, demostrada a diversos estudis mencionats
amb anterioritat i més endavant com ara el de Martínez (1989) o Veltman i
Browne (2002), resulta sorprenent que el dibuix rebi tan escassa atenció en
l'àmbit de la formació de professors, per exemple, a la Universitat de Barcelona.
Aquest estudi se centrarà en nens amb situacions de risc degut a la
importància de detectar-les per tal d’actuar de manera preventiva i/o
rehabilitadores (Ibáñez i Mudarra, 2014). Els elements pictòrics són expressions
de la personalitat útils per tal d’identificar problemes emocionals en nens (DiLeo,
1970, citat per Veltman i Browne 2002) i eficients, no-intrusius i indirectes que
permeten l’expressió del subconscient pel que fa records traumàtics; alhora que
facilita el processament d’aquests i ajuda a reorganitzar-los (Machover,1949,
citat per Andrea, Stallone, Tomasino, Affatati i Ignazio, 2013). El dibuix permet
als infants expressar emocions alhora que es considera un mètode visual i motor
que a la vegada estimula nivells tàctils i de cinestèsia (Malchiodi, 2001, citat per
Andrea et al., 2013). Existeixen investigacions, com la de Veltman i Browne
(2002), que té l’objectiu d’identificar tècniques de dibuix amb nens maltractats,
alhora que descriu el desenvolupament de les habilitats de l’infant pel que fa les
seves representacions pictòriques i com aquestes podem veure’s influenciades
pel maltractament.
D’altra banda formaran part d’aquest estudi mestres d’educació primària,
ja que com afirma Bona (2015), el mestre és la persona que més coneix els seus
alumnes dins el context escolar i ha d’estimular la seva creativitat dia a dia
perquè resultarà una de les vies principals del seu aprenentatge. Alhora,
Martínez (1989) defensa la valoració del professor que prèviament ha assolit
competències sobre la temàtica, pot esdevenir el primer pas per revelar una
situació desfavorable. L’autora considera que el mestre és responsable en
primera instància de la observació, essent partícip d’aquest procés col·laborant
en la difícil tasca que esdevé la detecció d’aquests casos.
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Per últim, els especialistes—psicòlegs, psicoterapeutes, psicoanalistes i
grafòlegs— també formaran part de la mostra d’aquest estudi ja que, com s’ha
esmentat anteriorment, tenen un paper clau al procés d’intervenció. El dibuix
exerceix un paper important en la tècnica de psicoteràpies amb nens i en
l’establiment d’un diagnòstic, considerant-lo en tests d’intel·ligència, personalitat
i psicopatologia Widlöcher (1971). De totes maneres, tal i com afirmà l’autor, s’ha
de tenir present que aquesta pràctica pot donar lloc a malentesos i és primordial
tenir en compte la relació que s’estableix entre el psicoterapeuta i l’infant, captant
el seu comportament.
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2. Metodologia
2.1. Objectius de l’estudi
1. Examinar la utilitat del dibuix com a eina de detecció de problemàtiques
en infants.
2. Familiaritzar-se amb algunes de les diferents perspectives existents
sobre aquesta tècnica a Catalunya dins d’entorns educatius i de salut.
3. Determinar si en els contextos educatius es donen avantatges i
inconvenients a l’hora de detectar possibles problemes de caràcter
psicològic i/o afectiu en l’alumnat a través del dibuix infantil.
4. Comprovar si en la pràctica diària el mètode esmentat és útil o no per
part del mestre com a font d’informació sobre els nens.
2.2. Participants i contexts
Els tres mestres que componen la mostra, Josep Parra, Sònia Segura i Isabel
Vergara provenen de tres centres escolars diferents. El primer grup que
constitueix l’estudi són dos nens i una nena de sis anys i una altra de deu que
provenen del Centre A. El segon grup és de onze nenes i quatre nens d’edats
compreses entre els vuit i deu anys i assisteixen a Centre B. El tercer grup són
set nens i una nena del Centre C que estan cursant Segon de Primària. Per últim,
han format part de l’estudi dos casos individuals, un nen de sis anys diagnosticat
amb Dèficit d’atenció i Hiperactivitat i un altre de nou, qui està sent assistit pel
psicòleg de la seva escola degut a certs indicadors que denoten trets depressius.
En aquests casos, la mostra serà de conveniència, ja que es troba a un context
accessible i permet la recollida ràpida d’informació.
El col·lectiu d’experts en psicodiagnòstic que formen part de la mostra
provenen de diferents centres: Assumpció Casulleres (psicòloga clínica) i Xavier
Ametller (psicoterapeuta) del Centre de Salut i Higiene Mental de Badalona;
Amadeu Castells i

Victòria Sojo, psicòlegs escolars; Mònica Romera,

psicopedagoga; i Lynn Pérez, grafòloga de la Universitat Autònoma de
Barcelona. La tipologia de mostra és bola de neu i subjectiu per decisió raonada.
En primer lloc, perquè tots els especialistes compleixen els requisits necessaris
de l’estudi i que serviran com a localitzadors d’altres contactes de
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característiques anàlogues. I, en segon lloc, perquè s’escolliran en funció del seu
nivell de coneixement i experiència, és a dir, de manera racional i no casual o a
l’atzar.
2.3. Temporització i fases de recollida de dades
La primera fase de recollida de dades d’aquest estudi consisteix en realitzar
entrevistes i fer l’observació, tant dels diferents grups que conformen la mostra
com dels casos individuals, i s’ha dut a terme majoritàriament durant la primera
setmana del mes d’abril. A la taula següent s’especifiquen els mètodes de
recol·lecció d’aquest estudi amb les seves corresponents fonts, temporització i
dates concretes:
Taula 1. Mètodes de recol·lecció de dades i temporització.
Temporització/
Mètode de

Entrevistats/fonts

recol·lecció de dades

Número
d’elements
analitzats

Data

Entrevista prèvia

Lin Pérez Calvo

25 minuts

4 de març

Entrevistes psicòlegs

Victòria Sojo

20 minuts

4 d’abril

Amadeu Castells

28 minuts

6 d’abril

Xavier Ametller

35 minuts

8 d’abril

15 minuts

22 d’abril

Mónica Romera

15 minuts

6 d’abril

Sònia Segura

20 minuts

7 d’abril

Isabel Vergara

10 minuts

12 d’abril

Josep Parra

22 minuts

14 d’abril

Casos individuals

Cas I: 30 minuts

4 d’abril

Cas D: 1 hora

6 d’abril

Grup Centre A

45 minuts

8 d’abril

Grup Centre B

2 hores

12 d’abril

escolar
Entrevistes
psicoterapeutes

Assumpció
Casulleras

Entrevista
psicopedagoga
Entrevista mestres

Observacions

11

Grup Centre C

3 hores i 30

14 d’abril

minuts
Casos individuals
Anàlisi dels dibuixos

6 dibuixos

Primera i

Grup Centre A

7 dibuixos

segona

Grup Centre B

35 dibuixos

setmana

Grup Centre C

32 dibuixos

d’abril

2.4. Instruments de recollida de dades
Es farà ús d’una entrevista prèvia de tipologia semidirigida (Roigé, Estrada i
Beltran, 1999), per tal de conèixer de manera més precisa i des de la perspectiva
d’una experta la temàtica de l’estudi. És a dir, no serà completament oberta, però
tampoc seguirà un qüestionari tancat. L’entrevistador disposarà d’un llistat de
punts o qüestions per orientar l’entrevista, però no ho seguirà acuradament.
D’aquesta manera, ambdós participants poden parlar lliurement i que es
compleixin els objectius prèviament fixats. L’entrevistada serà Lin Pérez Calvo
—especialista en grafonàlisi—. A continuació es poden trobar les preguntes
relacionades amb la font triada per extreure la informació necessària (veure
annex 1, taula A).
Al mateix temps, es confeccionaran d’altres entrevistes, també
estructurades (veure annex 1; taules B, C, D i F) tant als psicòlegs escolars com
psicoterapeuta, psicopedagoga i mestres. En aquest últim cas, es tindrà en
compte el grau de coneixement sobre el tema i les qüestions estaran enfocades
a l’experiència pròpia i la utilitat del dibuix com a eina de detecció de
problemàtiques en la seva aula. Cal afegir que algunes preguntes de les diferents
entrevistes són semblants amb l’objectiu de conèixer la diversitat d’opinions i
punts de vista dels experts vers un mateix aspecte de la temàtica tractada.
La graella d’observació emprada durant les intervencions a les escoles
estarà basada en aspectes mencionats a “Guía pràctica para la interpretación de
dibujos: Análisis e interpretación de dibujos libres” de Núria Casanovas (2012),
en el capítol 4 —Test de la persona— del llibre “Personalidad y conflictos en el
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dibujo” de J. Cid i S. Urbano; i en el capítol 3—La técnica de aplicación según el
método de Renee Stora— del llibre “El test del árbol” de R. Stora. Seguidament,
es mostra un model sense omplir (veure taula). Per tal de trobar la simbologia
d’alguns dels elements representats als dibuixos de mostra, es consultaran
investigadors com Corman (1967) o Maganto (1988), autors clàssics del test de
la família i de l’animal respectivament.
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Les graelles seran completades durant el procés d’observació amb els
alumnes individualment (veure annex 3), d’aquesta manera es podran notificar
amb detall tots els aspectes seleccionats. Cal assenyalar que totes les possibles
hipòtesis i conclusions extretes per elaborar la taula seran guiades i supervisades
pels psicòlegs Amadeu Castells i Victòria Sojo, i experts en psicoanàlisi
Assumpció Casulleras i Xavier Ametller. Inclús es podrà examinar amb exactitud
l’actitud de l’infant durant la tasca, ja que:
Dintre del domini de les tècniques projectives, l’actitud de l’individu en enfrontarse a la tasca pot revelar característiques de la personalitat: és possible que
dibuixi amb alegria o irritació, en silenci o loquaçment, de manera tensa o serena,
amb confiança o dubte, fixant la seva atenció en l’entrevistador o sense importarli la seva opinió. A qui analitza també l’interessa saber si la cooperació que
l’examinat ofereix és bàsica o només superficial, com succeeix amb les figures
esquemàtiques, les quals constitueixen un índex aparent d’acatament a la
consigna, però impliquen evasió i/o negativisme encoberts. (Hammer, 2002,

51)
D’aquesta manera, en paraules de Koppitz (1976), s’evitarà fer un anàlisi
o hipòtesi de diagnòstic de tipologia “manual de receptes de cuina”. És a dir,
sense considerar la figura total, l’edat i sexe del nen, la seva intel·ligència, el seu
entorn sociocultural i ignorant les circumstàncies en les quals es van realitzar el
dibuix. L’autora considera deplorable aquest enfoc d’interpretació, ja que sovint
és empleat mecànicament pels psicòlegs deficientment entrenats o amb poca
experiència.
2.5. Procediment d’anàlisi de dades
A mesura que s'avança en l'anàlisi de les dades, els temes i conceptes es
teixeixen en una explicació més àmplia d'importància teòrica o pràctica, que
després guia el report final (Rubin i Rubin, 1995, citat per Fernández 2006).
Aquest anàlisi ha de ser sistemàtic, seguir una seqüència i un ordre (ÁlvarezGayou, 2005, citat per Fernández, 2006). En el present estudi s’ha seguit un
procés que es resumeix en els següents passos o fases (Álvarez-Gayou, 2005;
Milers i Huberman, 1994; Rubin i Rubin, 1995; citats per Fernández, 2006).
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Pel que fa la fase d’obtenció d’informació, en aquest estudi s’elabora a
través del registre sistemàtic de notes de camp (veure annex 5) sobre les
observacions durant les intervencions als centres escolars; i de les entrevistes
realitzades. En relació a la captura, transcripció i ordenar la informació es pot dir
que tots els enregistraments es faran electrònicament (veure annex 2). En el cas
de les notes de camp, a través del registre en paper mitjançant notes
manuscrites. I, en el cas dels dibuixos, a través de la recol·lecció del material
original. Per últim, la integració de la informació es basa en la relació de les
categories obtingudes anteriorment entre sí i els fonaments teòrics de la
investigació, tot comparant i buscant vincles que serviran alhora per extreure
conclusions.
L’anàlisi dels dibuixos infantils d’aquest estudi s’ha portat a terme tot
basant-se en la proposta que fa Casanovas (2012) sobre els passos per a la
interpretació. El procés consta de, en primer lloc, la representació. És a dir, el
moment en què l’autor desenvolupa el seu grafisme, en el qual té valor tant el
què fa com la manera en què l’elabora. En segon lloc, l’anàlisi, fase en la qual el
dibuix s’analitza i s’observa cada característica de la representació per extreure
el seu significat. Durant aquest procés s’enregistren diferents aspectes: sentir
què provoca el dibuix, eines emprades, elements estructurals—dimensió global
del dibuix, perspectiva, traç, pressió i ubicació al paper—, elements simbòlics i
correspondència amb l’edat evolutiva. En últim lloc, s’ha portat a terme la
interpretació, on es recullen les diferents informacions obtingudes a través de
l’anàlisi i s’elaboren hipòtesi sobre el missatge que ens aporta, la qual es
corrobora amb altres dades disponibles.
Tota la informació extreta de les entrevistes realitzades a experts i mestres
s’ha codificat en categories que concentren idees, conceptes i temes similars
(Rubin i Rubin, 1995; citats per Fernández, 2006). Les taules en què s’exposen
les diferents categories seleccionades mostren també les subcategories que les
composen, una breu descripció de cadascuna i un exemple o cita amb la qual
estan relacionades (veure annex 4.1 i 4.2). És precís assenyalar que la divisió
de categorització en taules diferenciades és degut a la varietat de tipologia de
preguntes en ambdós grups d’entrevistats. A més, és important destacar que una
mateixa unitat podria participar de més d’una categoria simultàniament, ja que
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no estan clarament delimitades unes de les altres, sinó que són una superposició
entre àrees temàtiques (Rodríguez, Gil i García, 1996). Aquest procés s’ha dut
a terme, doncs, degut a que és una de les feines més representatives i útils en
anàlisi de dades qualitatives, alhora que té com a finalitat organitzar-les
conceptualment; presentar la informació seguint un patró; classificant-la i
simplificant-la (Rodríguez et al., 1996).
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3. Resultats i discussió
Els resultats que s’extreuen del present estudi posen de manifest els aspectes
comentats a continuació. Cal dir que han estat basats en les categories extretes
de les entrevistes efectuades, la observació dels nens provinents dels tres
centres que formen part de la mostra, les notes de camp i l’anàlisi qualitatiu dels
dibuixos infantils. Alhora, s’aniran fent enllaços i referències a la literatura
exposada al llarg del document.
El dibuix és tractat en aquest estudi com a eina basada en un fonament
científic estable que li atorga certa fiabilitat. Alhora, es considera que
s’estableixen certes versemblances i relacions entre els dibuixos de la mostra i
les teories d’autors clàssics com Koppitz (1976) o Hammer (2002). Ara bé,
coincidint amb la visió d’Anderson (1951) pel que fa els problemes que poden
sorgir de les tècniques projectives, es pot afirmar que el test dóna informació
sobre la persona però s’han de fer diversos estudis per emetre judicis; s’han de
tenir presents factors transitoris que minven la precisió del diagnòstic, ja que
donen lloc a errors d’estimació i; finalment, conèixer les diferents tipologies de
resultats que hi poden donar-se, n’hi ha casos en què sí que es revela la seva
personalitat, altres que recullen una imatge perifèrica, i altres que inverteixen la
seva energia en fantasies degut a tenir una façana protectora.
L’últim aspecte mencionat anteriorment també el tingué en compte
Corman (1967), concretament amb el dibuix de la família, qui considera que
l’amplitud de la consigna que se li dóna a l’infant promou que el seu exercici sigui
principalment actiu, la qual cosa facilita un procés creador en el qual pot recrear
el seu món familiar a la seva manera. Això dóna lloc al fet que freqüentment
s’observin deformacions de la situació familiar real de l’infant. Per exemple, pot
dibuixar els seus pares agafats de la mà quan aquests en realitat estan
divorciats. El que en aquest tipus de casos opera és el mecanisme de negació,
un dels mecanismes de defensa del jo més primitius i sovint utilitzats pels infants,
mitjançant el qual es nega allò que produeix angoixa (Corman, 1967, citat per
Peña, 2012).
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Degut a les anteriors afirmacions, s’ha tingut en compte l’existència de les
diverses dificultats que poden esdevenir a l’anàlisi de dibuixos. En primer lloc, és
necessària la participació de més d’un expert que aporti la seva perspectiva per
tal d’evitar possibles errors d’interpretació. En segon lloc, és important
l’experiència de l’analitzador en relació a la temàtica, per tal de no caure en l’error
d’afirmacions irreals. En tercer lloc, la necessitat de més d’un dibuix o la
complementarietat amb altres proves per tal de poder emetre un judici adequat.
I, per últim, cal ser conscient de certa informació prèvia sobre l’infant que faciliti
l’extracció de conclusions a partir de la representació gràfica. Considerats els
punts anteriors, aquest mètode de diagnòstic pot resultar útil en nens d’edats
primerenques (15-18 mesos) a 12 anys, ja que normalment mostren
predisposició per la tasca i són un bon mitjà per comprendre la seva conducta.
S’ha comprovat que el dibuix infantil pot esdevenir un reflex de les
alteracions o trastorns psicològics causats, per exemple, per una possible
exposició del menor a una situació de risc. Alguns casos reals de l’estudi
relacionats amb aquest aspecte són nens que han presenciat maltractament i
violència per part dels seus progenitors. Els dibuixos, per tant, es caracteritzen
per traços molt forts, esborranys, animals violents i presència d’elements de
guerra. Pel que fa els conflictes familiars, tendeixen a eliminar, dibuixar d’una
mida més petita o allunyats de la resta a aquells membres vers els quals senten
gelosia o certa aversió. Al mateix temps, també són visibles les dificultats que el
nen té en la motricitat fina amb un traç poc precís i l’ús incontrolat de color.
Seguint per aquesta línia, també s’han observat que les representacions
varien en relació al grau de maduresa de l’infant, mostrant personatges amb un
esquema corporal inadequat a la seva edat evolutiva. La teoria de Piaget sobre
la expressió plàstica infantil es classifica, depenent de les diverses formes de
pensament representatiu, mitjançant tres etapes: Imitació, joc simbòlic i
representació cognoscitiva (Acaso, 2000). Habitualment, a mesura que l’infant
evoluciona, va produint dibuixos més realistes —etapa de realisme intel·lectual—
i afegint detalls que sap que tenen els objectes, no només el que veu (Romanos,
1978, citat per Ibáñez i Mudarra, 2014). La manera en què l’infant utilitza l’espai,
el temps i el moviment poden indicar el seu estat evolutiu, així com la producció
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de figures incomprensibles, la mida dels seus dibuixos o el tema al qual fan
referència (Maganto, 1998, citat per Ibáñez i Mudarra, 2014).
El dibuix pot resultar tant una projecció de desitjos com una percepció de
la realitat del dibuixant. Tal i com afirma Lawrence (1939), és un mètode eficaç
per tal d’accedir a l’inconscient d’una persona. Al mateix temps es perceben trets
de la personalitat que s’han identificat en aquest estudi com a conseqüència de
tendència a la depressió, inseguretats i por, mostrant-se en dibuixos de traç dèbil
i entretallat, figures petites i amb pocs detalls. Alhora, es presenten les idees i
pensaments de l’individu, així doncs:
El dibuix ofereix una manera de representar i clarificar els pensaments per tal de
comunicar-los als altres. Els nens utilitzen instintivament el dibuix com a camí
d’exploració que, alhora, els hi serveix per “conversar amb ells mateixos” quan
generen idees. (Anning, 1997, 219)

Al llarg d’aquesta investigació s’han presentat diverses tipologies
d’elements concrets que poden adquirir connotacions o simbologies. És
important, però, tenir present la informació sobre el nen i no interpretar cada
component de manera individual (Koppitz, 1976) i seguint els mateixos criteris
amb tots els infants, ja que tots són diferents i viuen situacions completament
diferenciades (Crotti i Magni, 2007). La fragmentació, el traç, aparició de formes
geomètriques, omissió de figures, estructuració en el full, quantitat de detalls i
esborranys també són punts que s’han tingut en compte degut a la interpretació
que es pot extreure de cadascun d’ells. Tots s’han anat comentant en cada cas
estudiat (veure annex 5), depenent de la situació en la qual es troba l’infant.
El test projectiu de l’HTP de Buck (2008) ha estat el més utilitzat juntament
amb el test de la Família de Corman (1967), test de la Figura Humana de Koppitz
(1976) i de l’animal de Maganto (1988). Pel que fa el primer, s’ha pogut
comprovar el que afirmà l’autor sobre la relació dels elements dibuixats amb un
aspecte de la vida del nen: la casa, la relació familiar i la imatge d’un mateix;
l’arbre, la relació amb l’entorn i l’autoconcepte inconscient; i, la persona, reflexa
la imatge corporal i d’un mateix. En tots els casos es veu com els dibuixos
presenten característiques generals comuns i s’estableix certa similitud. A més,
han permès tractar temes amb potència simbòlica, lligat a experiències
20

emocionals; conceptes familiars i permeten estimular la verbalització espontània
(Buck, 2008). Amb el Test de la família, s’han pogut veure els conflictes familiars
o la manera en què el nen valoritza o desvaloritza membres mitjançant
mecanismes de defensa (Corman, 1967). En el cas del test de la Figura Humana,
es perceben gran quantitat d’indicadors emocionals tot considerant tres àmbits
de la persona: afectiu, intel·lectual i físic (Koppitz, 1976). Per últim, l’animal ha
estat un test de referència a conflictes actuals que poden estar vivint els infants
(Maganto, 1988) i s’ha tingut en compte la simbolització de cadascun d’ells.
S’ha vist que el paper dels professionals, com psicòlegs i psicoanalistes,
és primordial al llarg del diagnòstic. La metodologia emprada se sosté en l’ús de
comandes breus, formulació de preguntes durant la sessió psicoterapèutica,
l’anàlisi de l’actitud del nen i el contacte amb mestres i familiars; tot mostrant-se
prudents, neutrals i imparcials. La manera de portar a terme el diagnòstic
estableix una total semblança a la presentada per Aramburo (2009) i també pel
que fa la visió de l’autor sobre el paper del dibuix com a teràpia, no només com
a eina de diagnòstic. Mitjançant les observacions, també s’ha fet vist la relació
amb l’estudi d’aquest psicòleg en quant la subjectivitat i el procés no
estandarditzat que ell defensa, així com la manera de definir el dibuix: via que
promou la exteriorització i elaboració de les angoixes, fantasies i processos
inconscients. L’estudi va més enllà de la paraula, dibuixant i parlant sobre el
dibuix, tractant-lo com a sistema de signes lingüístics.
És primordial, tal i com afirma Juaristi (2010) que els mestres rebin una
formació centrada en el dibuix infantil, ja que renunciar a ell suposaria una greu
limitació de la capacitat docent. Els especialistes de la mostra d’aquest estudi
consideren que els mestres fan ús del dibuix com a via d’exploració amb l’infant,
per facilitar que aquest s’obri i parli de les seves inquietuds. Des dels resultats
de la present investigació, es pot dir que el dibuix com a test projectiu no està
gaire present a l’aula, sinó que tendeix a considerar-se un contingut de l’àrea de
Visual i Plàstica o bé queda restringit com a eina de diagnòstic pel psicòleg o
psicopedagog del centre. Els professors que formen part de la mostra afirmen
que no han rebut una formació específica del mestre, únicament han consultat
fons per interès personal o han rebut petites lliçons durant els anys de carrera.
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Per tant, no apliquen cap teoria específica i se centren en aquells elements que
més els hi criden l’atenció com certs detalls, colors, tipus de línies i formes.
És comú que el professor s’enfronti a dificultats per comprendre dibuixos
dels seus alumnes, ja que existeix extensa bibliografia que li permetrà formar-se
en diverses disciplines sobre aquesta temàtica però no trobarà mai materials
específics per a docents (Juaristi, 2010). És important comptar amb recursos,
estratègies i experiència per evitar aquest fet. Tot i així, els mestres que han
participat a l’estudi han descobert en diverses ocasions enfrontaments en el nucli
familiar de l’alumne, estructura familiar inestable, problemes emocionals o
evolutius mitjançant les representacions dels nens. A partir d’aquesta detecció,
han pogut intervenir contactant amb la família, notificant la problemàtica a la
direcció del centre i als serveis externs com l’EAP, CSMIJ o Serveis Socials.
També el consideren útil a l’hora de conèixer els pensaments de l’alumne, les
primeres impressions que produeix el dibuix o detecció de dificultats en la
motricitat fina en un primer moment sense comptar amb informació prèvia. Ara
bé, s’estimen més tenir coneixement d’aspectes rellevants de la vida del nen per
tal d’extreure conclusions sobre les representacions, i són conscients de que el
dibuix necessita d’altres proves o evidències en què recolzar-se.
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4. Conclusions
4.1. Implicacions dels resultats pel fenomen abordat
Els resultats de l’estudi mostren que el dibuix podria ser una eina fiable de
detecció de problemàtiques de l’infant, sempre i quan el mestre tingués certs
coneixements sobre el tema. És cert que sense cap informació sobre el nen
s’accentuen les dificultats per poder conèixer la seva situació actual, però en
aquests casos els dibuixos poden actuar com una via per connectar amb el nen,
facilitar-li que s’obri i poder establir diàlegs per tal de que el mestre conegui més
sobre ell. Juntament amb altres proves, les reproduccions gràfiques poden
resultar significatives i saber per on s’ha de començar una intervenció el més
primerenca possible en casos en què se sospita sobre la possibilitat que un
menor es troba en situació de risc.
4.2. Limitacions de l’estudi
El dibuix infantil pot tenir una interpretació equivocada, dóna lloc a ambigüitat i
ha de tenir-se en compte el context en el qual es desenvolupa l’infant (Bellak,
1954, citat per Rabin, 1968). Es poden trobar gran varietat d’opinions d’experts
sobre el psciodiagnòstic (Navarro, 1996) i, per tant, tot i ser un avantatge a l’hora
de que l’estudi sigui més ampli, comporta que no s’abordi des de totes les
perspectives que existeixen per falta de temps disponible en la concreció del
treball, la petita mostra, el límit d’extensió i els recursos a l’abast. Cal assenyalar
també que la utilització del dibuix com a mitjà per a l'avaluació de la conducta
infantil és relativament recent, els primers intents no van més enllà de principis
de segle. No obstant això, des de fa diverses dècades, la psicologia infantil ha
considerat el dibuix lliure com a element de diagnòstic psicològic, utilitzant-ho no
només en el camp escolar sinó també en el camp de la clínica (Martínez,1989).
Pel que fa la seva utilitat com a eina de detecció de problemàtiques en la
realitat, en un principi es considera que no és habitual que els mestres en facin
ús i es plantegen problemes respecte l’ús del dibuix en els mètodes generals
d’educació i el paper d’aquesta en els progressos de l’activitat gràfica (Widlöcher,
1978). Per tant, es presenta una limitació com a conseqüència de no trobar
exemples dins d’una aula ordinària. Tot i així, aquest aspecte s’haurà de tenir en
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compte a l’hora d’extreure les conclusions finals de l’estudi ja que la mostra
segurament no representi la població general i les dades seran estimades o, pel
contrari, aquesta limitació serà només una hipòtesi.
En relació a l’accés a informació i contactes, es presenten limitacions degut
a la llei de protecció de dades. Per aquest motiu, no serà possible assistir al CAPI
espai terapèutic de Cornellà i tampoc a la Fundació Vicki Bernadet per tal de
conèixer de quina manera treballen amb infants a partir del dibuix. D’altra banda,
es volia contactar amb Núria Casanovas Puigví i Noemí Pereda Beltrán, expertes
en el psicodiagnòstic del dibuix infantil, però ambdues es troben de baixa per
maternitat i no ha sigut possible. Per últim, hauria estat positiu veure la
intervenció per part d’un membre de l’EAP a l’Escola Banús de Santa Coloma de
Gramenet però no ha estat disponible durant el desenvolupament del present
estudi.
4.3. Projeccions de futurs estudis possibles
Futurs estudis es podrien fer amb una mostra més gran amb altres
característiques, fixant objectius diferents d’estudi. Per exemple, amb nens
d’edats primerenques; establint comparacions entre dos grups diferenciats; o
dirigit a analitzar diferències entre dibuixos depenent del sexe del menor. Les
projeccions de futurs estudi cal dir que s’haurien de centrar en dirigir-se cap a la
figura del mestre, ja que el material sobre aquest tema es escàs en relació a
l’educació.
4.4. Recomanacions i propostes pràctiques
Les recomanacions que es proposen en relació a la temàtica d’aquest estudi
s’enfoquen a l’àmbit educatiu i es contemplen des de les diferents utilitats que es
poden atorgant al dibuix infantil:
Es proposa, en primera instància, que l’expressió artística tingui
importància dins l’aula i no es tingui la concepció de que es tracta d’una pèrdua
de temps. Els alumnes han de ser conscients de que la creativitat els hi permet
imaginar, expressar els seus pensaments i aprendre. Si el mestre aconsegueix
que aquest fet es doni, afavorirà que els infants evolucionin gràficament a la
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vegada que ho fan cognitivament. És rellevant, en aquest sentit, que a mesura
que va creixent modifiqui i ampliï les seves produccions. Es proposa, afegir en el
dibuix la data en què ha estat creat per tal de que el nen pugui veure la seva
evolució i sigui conscient dels seus canvis.
D’altra banda, en fer ús del dibuix com a eina d’expressió, el mestre ha
d’evitar interferir en el procés de creador. D’aquesta manera, el nen podrà
expressar-se lliurement sense tenir uns límits, sentint-se obligat a seguir uns
estereotips marcats o fer dibuixos perfectes al gust de qui se’ls demana. A més,
s’evitarà cometre l’error de penalitzar el risc creatiu. En paraules de Robinson
(2010), tots els infants creuen cegament en el seu propi talent perquè no tenen
por a equivocar-se fins el moment en què el sistema els hi ensenya que l’error
existeix i que han d’avergonyir-se d’ell. Si això passa, l’expert adverteix que mai
encertaran sinó que copiaran i no seran originals perquè tenen por d’equivocarse. Per tant, proposa que l’educació tingui la funció de fer descobrir al nen
quelcom que el fa únic i no hauria d’estar enfocada a clonar estudiants.
Al mateix temps, com s’ha comentat al llarg de l’estudi, el mestre hauria
de tenir present l’actitud de l’infant vers la tasca, ja que també transmet
missatges, es pot interpretar i permet conèixer la seva personalitat; continuant
per la mateixa línia, cal destacar la importància de mantenir un diàleg amb ell
sobre allò que ha dibuixat. Així, el docent entendrà millor la producció i el nen
sentirà comprès i escoltat.

4.5. Agraïments
En primer lloc, he d’agrair a qui em va donar l’empenta de dur a terme el TFG
sobre el dibuix infantil; per ser una inspiració i una ajuda constant al llarg de tot
aquest temps, per les paraules d’ànims i la confiança que ha mostrat en mi.
Per suposat, donar les gràcies a la meva tutora, Dra. Annie Wilson, per ser una
bona guia, resoldre els meus dubtes i inquietuds. També he d’agrair
l’assessorament puntual de la Doctorant Virgínia Gámez, els seus consells i
idees han resultat útils per a la confecció de l’estudi.
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A totes aquelles persones que no han dubtat en oferir-me una part del seu temps
per realitzar entrevistes i formar part de la mostra. Sense la seva participació no
hagués estat possible la realització de la investigació. En especial, agrair a
Assumpció Casulleras la seva predisposició i ajuda en tot moment en què ho he
necessitat i els contactes que em va fer arribar.
A Francisco Viñals Carrera, jurista, criminalista i psicoanalista; i a Mariluz Puente
Balsells, antropòloga, criminalista i investigadora científica, per la seva atenció
immediata, professionalitat, oferiment de referències bibliogràfiques i la
oportunitat que hem van donar de poder contactar amb Lin Pérez Calvo,
entrevistada en aquest estudi i a qui també se li agraeix especialment la seva
participació.
A Verónica Bronstein, directora de l’institut de la infància de Barcelona i de la
jornada monogràfica “El dibuix: un camí per conèixer el món emocional dels
infants”, per donar-me idees i una àmplia varietat de referències bibliogràfiques
que han sigut una part fonamental en aquest estudi.
Per últim, i no menys important, agrair als directors dels centres on s’ha dut a
terme l’estudi per deixar que hi accedís sense cap inconvenient. I als alumnes,
per les seves ganes d’ajudar-me mostrant una actitud molt participativa.
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Annex 2: Transcripcions de les entrevistes
A continuació es presenten les entrevistes transcrites, cal assenyalar que
apareixen preguntes que no es troben a les taules del segon apartat de l’estudi.
Aquest fet es deu a que són qüestions que han estat afegides durant l’entrevista,
degut a que és semidirigida (Roigé, Estrada i Beltran, 1999), i no formaven part
del guió; és a dir, s’han formulat amb l’objectiu de donar aclariment a la resposta
anterior, aprofundir en un punt concret del qual s’està parlant o per interès de la
entrevistadora.
2.1. ENTREVISTA A LYNN PÉREZ CALVO
Aquesta entrevista està dirigida a Lynn Pérez, llicenciada en Psicologia i
Grafoanalista. La seva experiència amb el dibuix infantil es deu a que és un
destacada psicoterapeuta d'infància i adolescència. Imparteix la matèria de
Grafologia Infantil i l'adolescència en el curs d'especialització professional de
Peritatge Grafopsicològic de la Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma
de Barcelona. En les seves respostes es poden apreciar els seus coneixements
sobre la temàtica i descriu amb detall aspectes que han marcat la seva carrera
professional així com la utilitat que ella dóna a aquesta eina d’expressió del nen.
- Per començar et voldria plantejar la següent pregunta: Des de la teva
experiència, consideres que existeixen diferències clares entre els
dibuixos d’un nen que viu en una situació normalitzada i un altre que viu
una problemàtica?
Bé... Primer hauríem de descriure què és una situació normalitzada per a que
s’entengui però, en un principi si n’hi ha una alteració a la vida del nen, ja sigui
d’ordre familiar com ara abús o maltractament, hi ha sempre un efecte psicològic
que depenent de l’infant ho viu de manera diferent, amb més força o de manera
més sensible. Desgraciadament, cada vegada es donen més casos de
maltractament i abusos per part de familiars propers i, a més, coincidint amb el
naixement d’un segon fill, el primer queda en un segon pla. No sé perquè però
els casos que he conegut recentment es donen aquestes problemàtiques durant
aquest procés. També he trobat un altre cas que s’ha donat en el moment de la
separació, el nen s’enfronta a un abandonament per part dels progenitors, queda
desprotegit i, fins i tot, rep burles per part d’un d’ells. Per exemple, en aquest cas
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del qual et parlo, el pare va acostumar a les seves filles a anar nues per casa
seva i es va donar una normalització de la situació. És per això que hem de tenir
cura quan diem situació normalitzada i el significat que li atorguem. La nena va
començar a veure normal estar nua al seu sofà amb el seu pare assegut al costat.
Els nens que viuen aquestes situacions, evidentment, pateixen alteracions en
els seus dibuixos i també en la seva escriptura. Hi ha sempre uns indicadors que
et fan veure que aquest nen no està vivint un bon moment de la seva vida sinó
quelcom que li està superant.
-

He vist alguns casos on nenes havien sofert abusos per part del seu
pare i, a l’hora de fer un dibuix d’ella mateixa, es feia nua i amb penis en
comptes de vulva, sense boca i, fins i tot, en un dibuix lliure recreava la
tortura que li faria al seu pare.

Exacte. Igualment, també s’han de tenir en compte l’edat, ja que l’ésser humà
neix sexuat però a partir de la pubertat és quan comença la revolució d’hormones
sobre els 11 o 12 anys. Els nens que han sigut abusats abans d’aquesta edat,
presenten indicadors gràfics com, per exemple, el que tu dius. Jo m’he trobat en
moltes ocasiones formes de triangles molt remarcats a la zona del pubis o
ombres molts obscures a les cuixes. De fet, vaig conèixer el cas d’un nen de sis
anys i de pares separats que va dibuixar un penis que ocupava tot el full i al final
va resultar que el seu pare estava posant-li pornografia i anava nuu per casa
seva.
-

Llavors, diries que el dibuix és una mètode de diagnòstic fiable? Ja que
hi ha autors que manifesten que la ciència ha demostrat que el dibuix
no pot ser prova de res i no pot ser una eina d’avaluació.

Hi ha molts autors que sí han fet estudis científics i es demostra que les
alteracions són visibles, tant a l’escriptura com en el dibuix, ja que és una
projecció i part fonamental d’expressió de l’infant de tot allò que tingui dintre o el
que li faci fer un professional que està davant seu i li guia.
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-

També hi ha d’altres autors que ho veuen com un mètode encara més
útil per a nens que no s’expressen amb paraules.

Així és, hi ha infants que els hi costa moltíssim expressar-se oralment o per escrit
sobre tot si saben que allò que expliquen és dolent. Normalment, la mare explica
horroritzada i espantada allò el que el seu fill ha dit i aquest, en veure la seva
reacció es queda mut. És molt important, per tant, controlar la situació i no
alarmar-se per evitar que el petit es tanqui o se sentin culpables. I és a través del
dibuix lliure quan pots veure com se sent o què pensa. També n’hi ha tècniques
projectives i, per exemple, el test Pata negra que són unes làmines molt útils per
a que puguin expressar allò que els hi fan sentir i, a més, es diverteixen perquè
el personatge és un porquet.
-

Consideres que hi ha un moment adequat per fer aquest tipus de test?
És a dir, abans de ser conscient de la problemàtica, durant o quan ja ha
acabat?

Hi ha nens que no són conscients de que està passant però, per exemple,
sempre presenten inquietud motora per no sentir-se segurs quan estan quiets. A
vegades es tendeix a pensar que són hiperactius. De fet, vaig conèixer un cas
que es va diagnosticar com a hiperactiu i realment el que li passava era que patia
maltractament a casa. Sempre ens hem d’assegurar de la situació i de que la
problemàtica no s’allargui en el temps i es converteixi en depressió. Van passant
per un procés i ha molts que, en general, el que diuen és “no sé” i venen
confusos.
-

I, tot i no ser conscients de la gravetat, a l’hora de dibuixar plasmen la
problemàtica?

És clar, deixen plasmat el seu subconscient i, per exemple, hi ha infants que es
dibuixen sense boca precisament com a senyal de no poder expressar el que
tenen dintre i quelcom els impedeix exterioritzar-ho. I, a més, la boca té una altre
simbologia que és “per on jo em nodreixo”, si hi ha una falta de nutrició o de
apetit. De totes maneres, el que hem trobo més són boques exageradament
grans, cares amb llengües que surten o barbes punxegudes. Coses d’aquest
tipus et fan sospitar quan són apropiades per l’edat del nen, sobre tot per sota
dels 12 anys ja que, si estan per sobre és més complicat perquè estan
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començant amb la sexualitat i has de tenir en compte que no hagi sigut una
experiència prematura que no sap assimilar per no estar preparat i, si és amb un
adult o una persona de la seva edat només es pot saber quan s’estudia més a
fons.
-

Has apreciat canvis notables al dibuix conforme la situació viscuda
continua avançant?

Si no es para, sí que s’aprecia totalment clar. Fins i tot, a nivell personal, hi ha
nens que comencen a autolesionar-se. Comportaments totalment compulsius
per exterioritzar la ira que porten dintre i, com no saben molt bé el que passa,
també comença a haver-hi un deteriorament tant a l’escriptura com en el dibuix
cada vegada més fragmentats. De fet, un dels trets més significatius del
maltractament i de l’abús té a veure amb la fragmentació, amb dissociar els
moviments , ja que en comptes de ser fluïts i lligats, l’infant comença a fer trossos.
Un exemple molt clar que vaig conèixer va ser el de una nena violada pel seu
pare que en els seus dibuixos es veia clarament com anava separant el traç, en
comptes de ser continu. Es veu clar, doncs, que el deterior personal està lligat
amb el dels seus elements gràfics.
-

Quins són els trets més característics del dibuix infantil que reflecteixen
adversitats?

Et puc respondre des de la meva experiència, sobre tot pel que fa el
maltractament i l’abús. Els nens que he conegut tendeixen a pintar-se a ells
mateixos en vermell, que dóna a entendre el seu empipament interior. M’he pogut
trobar també molts elements geomètrics i amb angles que tenen relació amb la
ràbia de no saber com expressar-se. És veritat també que les distàncies entre
els membres de la família i la mida dels personatges delaten, qui els hi està fent
mal sempre el posen més lluny i petit, més rodons o més quadrats que és més
angulós. I, pel que fa el traç gairebé mai és suau sinó que tendeix a ser esquerp
i estrenyent molt el llapis. A més, fan moltes correccions, esborren o
ressegueixen diverses vegades el seu traç. Fer ombres també pot fer veure que
en la zona on estan localitzades hi pot haver un problema. Per descomptat,
també és alarmant que als dibuixos hi apareguin elements que no són apropiats
a l’edat del nen.
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-

La omissió dels progenitors o germans és també un indicador?

En aquest tema trobem una barreja entre rivalitat fraternal i gelosia. Es dóna molt
sovint això de no dibuixar al germà petit, oblidar-se del pare sol ser com un
indicador d’empipament que en el moment, per la raó que sigui, l’exclou. Tot i
així, no té perquè ser per maltractaments i s’ha d’investigar a què pot ser degut
que el nen no el dibuixi. Pel que fa l’absència de la figura del germà, gairebé
sempre és deguda a la gelosia perquè consideren que el petit rep més atenció.
També vaig conèixer el cas d’una nena abusada pel seu pare que, en comptes
d’ometre’l, va representar-lo com un Dràcula i a ella es dibuixava sense alguns
trossos de cuixa. A partir de fer preguntes i explorant és com aconseguim que
expliquin la situació però sempre de manera molt acurada o mitjançant el joc
evitant que es puguin sentir pressionats. Jo normalment demano un dibuix lliure
o d’una família de flors o animals perquè s’allunya a la de les persones i evito
començar de manera tant directa.
-

També existeixen el Test de l’arbre, la casa, la figura humana,...

Així és, i sobretot el de la casa ajuda molt en casos de maltractament. El fum
molt negre i abundant que surt per la xemeneia sol ser signe d’alerta, o es pot
veure si la casa es manté ferma o no, i té molt a veure amb la protecció que
normalment es reflecteix en el sostre que, a vegades, m’he trobat alguns de
trencats o parets que cauen que donen la sensació d’una casa totalment
inestable i feble. Aquest elements fan veure quin nivell de seguretat sent el nen
a casa seva.
Quant el test de la figura humana, pots veure la seva estructuració, si està
equilibrada, si n’hi ha simetria a la cara, aquest tema sempre ha estat relacionat
amb el desequilibri afectiu. S’ha de tenir en compte que sigui una cara ajustada,
serena... Si, per exemple, té dents s’ha d’observar la seva mida perquè pot ser
signe de frustració. A la grafologia, quant més petits siguin els trets, més ocults
té la persona els problemes però més greus i difícils d’afrontar li semblen.
Pel que fa el de l’arbre, et parlarà més sobre la seva situació social i comunicació
amb els altres reflectides a les branques, les arrels tenen molt a veure amb els
teus ciments i d’on vens. Poden estar a la vista o sota terra però ha de ser notable
que l’arbre es sosté. Al tronc es pot veure la part emocional, les ferides de la
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persona, segons el costat on estiguin els relleus o forats del tronc. També s’ha
de tenir en compte la duresa del traç, ja que es pot reflectir una ferida que ja
s’estigui curant i el traç serà més dèbil. L’arbre se sol dividir en parts, des d’on
comencen les branques fins el tronc i tenint en compte l’edat del nen es pot saber
més o menys amb quina edat va haver de viure la situació adversa, trauma o
dificultat.

- Durant la teva experiència, has pogut veure si existeixen trets
característics del dibuix en relació a l’edat?
Sí, a més, hi ha molts llibres que tracten sobre el procés i com van canviant els
dibuixos dels infants. Solen començar dibuixant sols, després fruites,... I es pot
veure el canvi evolutiu del dibuix.
-

Per últim, has sentit afirmacions sobre aquest tema que tu no creus que
són del tot reals?

Per descomptat, en aquest tema hi ha molt intrusisme i pretensió. De fet, a mi
m’ha aportat molt treballar amb persones amb diferents visions a la meva i que
m’han ajudat a utilitzar el dibuix per fer teràpies, ja que jo només feia diagnòstic.
Quan les persones no són expertes, s’ha d’anar amb molta cura, explorar i
confirmar a través dels dibuixos sempre tenint la supervisió d’una tercera
persona que recolzi la teva opinió sobre allò que veus perquè amb les
projeccions es poden tenir diferents perspectives. Un altre possible problema que
sorgeix és donar la teva opinió basant-te només en la teva experiència personal,
les teves preocupacions o prejudicis.
2.2. ENTREVISTA AMADEU CASTELLS PSICÒLEG ESCOLAR
Aquesta entrevista està dirigida a Amadeu Castell, psicòleg escolar, té la
responsabilitat d’orientar als alumnes—de cinquè de Primària a segon d’ESO—
que presenten dificultats en el seu procés evolutiu, d’aprenentatge o que tenen
diagnosticat un trastorn. La seva experiència amb el dibuix infantil data des del
1980, aproximadament han passat 36 anys des de que va començar a estudiarho en acabar la carrera de Psicologia mitjançant cursos de gràfics projectius. A
partir d’aquest moment va fer-ho servir com a eina de diagnòstic amb nens i,
sobretot a l’escola, ja que permeten establir un equilibri entre el temps del qual
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disposes i la informació que hi pots extreure. A més, degut a que ell no es dedica
a fer un tractament exhaustiu amb el nen, considera el dibuix una bona eina per
tal de conèixer molts aspectes de la seva vida que li faciliten comprovar quins
són els punts forts i els punts febles de l’infant.
-

Segons la teva experiència, consideres que el dibuix infantil et facilita el
diagnòstic d’un nen?

Sí, et facilita si tens certa formació però sobretot experiència en el dibuix, has
d’haver vist molts casos per saber quines conclusions extreus. Jo penso que
només amb dibuixos és molt complicat fer un diagnòstic però, com totes les
proves complementàries, quan les juntes i ho quadres tot, els gràfics ajuden molt
a l’hora d’extreure informació.
-

Llavors, creus que primer s’ha de conèixer primer al nen?

Exacte. Tenir certa informació prèvia com pot ser per exemple un conflicte
familiar ajuda a quadrar i, per tant, el dibuix de la família tindrà un sentit. Si pel
contrari no coneixes la situació, et quedarà el dubte quan veus el dibuix sense
saber perquè el nen ha fet el dibuix d’una determinada manera. El que faig jo és
entendre l’infant i perquè fa les coses, llavors els dibuixos donen pistes i si a més
es fa una entrevista amb els seus pares o la seva mestra pot ser encara més útil
i t’ajuda a comprendre la seva actitud. Els gràfics, doncs, són com una mena de
punt de partida per intentar entendre el diagnòstic que a vegades és difícil donarli un nom concret, ja que acostuma a ser un conjunt de punts forts i febles
-

És una tècnica que fas servir sovint per conèixer les inquietuds de
l’infant?

Amb els projectius tampoc pretenc exactament conèixer les inquietuds de l’infant,
sinó que són un reflex instantani de trets de personalitat, et pot dir si té dificultats
espacials, l’estructuració mitjanament acceptable per a la seva edat, si té
conflictes en alguna àrea de relacions, impulsivitat,... o sigui que dóna matisos
de cada aspecte de la vida del nen.
-

Quins tipus de test projectius acostumes a fer servir?

Normalment l’HTP, és a dir, casa-arbre-persona; i també l’animal i la família.
També algun cop he fet servir d’altres tipus com el CAT o el Pota Negra, però en
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aquests no són ells qui dibuixen sinó que observen figures ambigües i t’han de
dir què veuen o explicar-te la història mitjançant làmines del porquet amb una
taca negra a la pota. Ambdós els vaig deixar de fer servir pel fet de ser més
laboriosos. En canvi l’HTP és molt més senzill i a l’abast de tothom perquè tots
saben dibuixar un arbre o una casa, a més, s’inverteix molt menys temps.
-

Tens en compte l’edat per fer ús d’un test determinat?

En el cas de l’HTP no ho tinc en compte perquè es pot fer amb qualsevol nen
que tingui capacitat d’agafar el llapis. Està clar que els dibuixos d’un nen de 3
anys són més difícils d’analitzar però quan ja comencen a estructurar
correctament a partir dels 5 anys i dibuixa qualsevol cosa que li diguis ja et poden
dir moltes coses. Així que és interessant fer-ho des dels 5 fins els adults. És tan
senzill com tenir a l’abast un llapis, un full i una goma per detectar allò que et
preocupa. També he de dir que no els demano a tots els nens, en casos de
detecció d’aspectes més precisos en faig un altre tipus de test. Per exemple, ara
estic fent el seguiment d’un nen que té trets depressius i a ell no li he fet dibuixar,
perquè he de filar més prim i ser més concret.
-

Has detectat, durant els teus anys d’experiència, una problemàtica que
estigués vivint un nen?

I tant, el què es detecta més freqüentment és la psicosi mitjançant la
desestructuració del dibuix, els trets psicòtics són els que criden més l’atenció
que poden tenir com a resultat un dibuix completament boix. Altres vegades,
presenten trets depressius, per exemple, una nena de 10 anys que fa un dibuix
pobre resulta estrany perquè gairebé sempre són molt actives i detallistes. I altres
trets són els obsessius, aquells nens que necessiten moltíssim temps per acabar
el dibuix perquè afegeixen detalls fins el punt de l’obsessió, capaços d’afegir fulla
per fulla d’un arbre. Tot i així, s’aprecien aquests trets en aquells casos més
greus i en el altres són matisos que es deixen entreveure.
-

I has vist algun cop dibuixos de nens que han patit abusos sexuals o
maltractament?
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Sí, alguna vegada sí, i són característics per tenir molts esborranys, acostumen
a dibuixar persones sense boca, amb talons i botes altes, amb pestanyes molt
llargues... es detecten fàcilment.
-

Consideres que l’inconscient queda plasmat al dibuix del nen?

Si per inconscient entenem una cosa àmplia com és l’estructura bàsica de la
personalitat que es pot esbrinar a través de les conductes i a través dels dibuixos,
sí. Es posen molts de manifest aspectes que fan entendre el perquè de la seva
manera de ser.
-

O allò que el nen no et dirà però que ho plasma en el dibuix.

Sí, el dibuix a vegades és la manera d’arribar a llocs on no haurien pogut arribar
preguntant-li al nen directament. És igual que la conducta, si un nen és ansiós i
l’observes al pati o a classe pots arribar a conclusions, d’igual manera amb els
nens depressius pots detectar quin és el seu grau d’iniciativa personal i d’establir
vincles amb els altres mitjançant l’observació.
-

Quin acostuma a ser el teu objectiu fent servir aquesta tècnica?

Només en tinc un: poder contestar les preguntes que hem fa la mestra sobre el
nen, és a dir, descobrir els perquès. Després d’escoltar les descripcions dels
professors sobre l’alumne, jo el que vull és entendre-les. Hi ha molts tipus de
nens i no sempre es compleixen els mateixos requisits o característiques que
determinen el diagnòstic, amb la personalitat, per exemple, si és impulsiu
m’agrada saber què li fa actuar d’aquesta manera. A partir d’aquí és quan es
poden establir certes estratègies a seguir amb ell, tant a l’aula com a casa seva.
-

En quines dimensions del dibuix pares més atenció?

Global, perquè considero el nen com a integral. Amb això vull dir: com és en les
seves relacions socials, si té amistats estables, si es relaciona de manera
adequada amb els adults i són significatius per ell, si es capaç d’establir nous
vincles però alhora és autònom; com es desenvolupa en la feina que fa i té
estratègies per resoldre els seus dubtes; si se’l veu feliç; en resum, contemplar
tot allò referit al comportament humà... aquesta integració és referida a l’escola
però si a casa no té conflictes i té bona relació amb els pares doncs és un nen
en una situació estàndard. Tots aquests matisos s’han de complir, és un ampli
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repertori a tenir en compte i quan tracto amb un nen m’agrada saber sobre
cadascun dels aspectes, alguns els coneixeràs per ell, altres per la família i
d’altres pels professors. Tots junts formen part del registre i són parts d’un tot.
Quan trobem aquell que està coix o en el qual té dificultats, és on hem de treballar
amb més profunditat.
-

Podries definir, segons tu, quines són les premisses que s’han de tenir
presents en la interpretació d’elements pictòrics?

Diria que primer tenir una idea global del dibuix, és a dir, què et suggereix en
general; després anàlisi seqüencial, com està estructurat, la mida de cada
element i l’ordre que ha establert; i per últim els detalls, el tipus de línia, en quina
part del full se centra el dibuix, si ha esborrat molt, si alguna cosa important
falta,... però sobre tot analitzar la sensació global que et donen els dibuixos en el
seu conjunt, si va de més a menys perquè normalment el primer dibuix és el més
gran i a mesura que la sessió avança i els nens parlen amb mi és com si
s’anessin fent petits. Són patrons de personalitat i els dibuixos els reflecteixen.
D’altra banda, per exemple, amb el test de l’animal tinc en compte quin dibuixen
perquè hi ha uns quants que són com els estereotips i, quan surten d’aquest
repertori, m’agrada assegurar-me si passa alguna cosa o, pel contrari, no passa
res estrany.
-

Tens una manera concreta per fer aquest tipus de sessió amb els nens,
vull dir, participes fent preguntes mentre ell dibuixa?

No, de fet, el criteri és: pel dibuix de la casa, la família i l’animal entrego el full
horitzontal i demano “Dibuixa’m una casa”, “Dibuixa’m una família” o “Dibuixa’m
un animal” , i a partir d’aquí et pot fer preguntes però mai li dius com ha de ferho; i l’arbre i la persona dono el full vertical. Aquests criteris són comuns per
tothom perquè si varien ja podem interpretar alguna cosa, per exemple, un nen
oposicionista girarà el full quan tu li entreguis.
-

És a dir, que a través de la seva actitud davant la tasca també pots
detectar aspectes importants.

Exacte, a partir de que el nen té el full davant ja pots interpretar coses... la mirada,
les referències, les preguntes, la incertesa que mostra sobre què o com fer-ho.
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El nen insegur sempre necessita tenir-ho tot acotat, l’obsessiu no pot entendre
la teva demanda tant simple perquè necessita que li descriguis el que vols amb
detall, l’oposicionista tendeix a dibuixar en comptes d’una persona dues o et
pregunta si pot dibuixar una altra cosa. Són diferents maneres de presentar-se
davant el dibuix. Tot el repertori de conductes i paraules reflecteixen com actuen
en aquests tipus de situacions.
-

Quins consideres que són els trets característics que clarament
denoten adversitats?

Hi ha sensors que detecten que una cosa està significativament per fóra de lo
típic que són: unes línies traçades amb tanta pressió que arriben a foradar el full
o trencar la punta del llapis; la desestructuració del dibuix, per exemple si separa
les parts de la casa o el tronc de l’arbre; components agressius, com dents molt
afilades i triangulars, punyals, sang, boques que es mengen coses o que sigui
massa insistent en un element concret; la desproporció, com mans i caps
immenses en cossos petits o colls desmesurats; com utilitza l’espai del full, si
necessita més espai del que disposa perquè el dibuix es surt; al cap i a la fi és
tot allò que veus que no és adient i que et xoca... són aspectes que denoten que
alguna cosa està pendent de solucionar.
-

Creus que els mestres haurien de parar més atenció en el dibuixos
infantils amb l’objectiu de detectar problemàtiques en l’alumnat?

A mi em sembla que haurien de tenir un mínim de formació en aquest tema, com
amb tot, se’ls hi demana que sàpiguen fer una mica de tot i quant més preparats
estiguin millor. Però com et deia, jo crec que han de tenir una formació mínima
amb certs criteris per tal de ser capaços de detectar les dificultats que presenten
els alumnes, com ara a l’escriptura, o trastorns com l’espectre autista. Aquest fet
ajudarà a que el nen rebi atenció especialitzada per part d’un psicòleg. Si el
mestre és capaç de donar la veu d’alarma d’allò que li preocupa del nen, les vies
d’intervenció seran més ràpides perquè se sap on s’ha d’explorar. No ha de ser
el professor que tot allò que li passa per davant ho discrimina, sinó aquell que en
tot moment està alerta per resoldre els conflictes i avisar els especialistes.
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2.3. ENTREVISTA A VICTORIA SOJO, PSICÒLOGA ESCOLAR
Aquesta entrevista està dirigida a Victòria Sojo, psicòloga a un centre escolar
des de fa onze anys, té la responsabilitat d’atendre als alumnes —de primer a
sisè de Primària— amb dificultats de l’aprenentatge i de comportament. La seva
experiència amb el dibuix infantil i la seva interpretació s’inicià al segon any de
la carrera de Psicologia, ja que feia proves entre els alumnes de la facultat. Tot i
així, fa uns deu anys que ho fa servir amb nens durant la seva teràpia. Al llarg de
l’entrevista la psicòloga escolar exposa les seves creences vers aquesta tècnica
basades en l’experiència personal, els seus objectius a l’hora d’utilitzar-la amb
infants i els aspectes més rellevants a tenir en compte tant a la sessió amb ells
com en la interpretació de la il·lustració.
-

Segons la teva experiència, consideres que el dibuix infantil et facilita el
diagnòstic d’un nen?

Moltes vegades sí, tot i així, hi ha ocasions que penses que el dibuix t’està
indicant una cosa i quan treballes amb el nen t’adones que no anaves per bon
camí i el que realment passa és que el nen és mogut o dispers i que posa menys
detalls. És cert que et dóna pistes però crec que només amb el dibuix no es
diagnostica, pots veure’l, que et cridi l’atenció algun aspecte i després pots fer la
interpretació i incideixes amb el nen en allò concret.
-

Per aquest motiu, creus és necessari conèixer molts aspectes de la seva
vida prèviament a la interpretació?

Si, moltes vegades l’has de conèixer. De totes maneres, el dibuix normalment es
fa el segon o tercer dia de seguiment amb el nen i, si no el coneixes, és important
anar fent preguntes per tal de saber més sobre ell. Amb el pas del temps veus
que indagar en alguns aspectes de la seva vida t’ajuden a entendre millor els
seus dibuixos.
-

És una tècnica que fas servir sovint per conèixer les inquietuds de
l’infant?

És una tècnica projectiva que moltes vegades et serveix per què el nen et digui
de manera indirecta el que sent o com percep ell el seu món, coses que mai et
verbalitza. Sobre tot el dibuix de la família ajuda moltíssim, perquè diu on és, en
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quin lloc es posa, la mida,... moltes vegades projecten en el dibuix allò que sent,
amb quins membres de la família està més vinculat, qui és el seu rival o a qui li
dóna menys importància segons com dibuixi cada personatge.
-

Quins tipus de test projectius acostumes a fer servir?

Acostumo a fer servir el dibuix de la família, l’arbre i d’ell mateix. Altres vegades,
com també em dedico al teatre, m’expliquen contes o històries de qualsevol nen
i passa el mateix que amb el dibuix, sempre surten aspectes de la seva vida.
Quan veig que poden tenir algun problema o angoixa els hi faig una sessió així,
perquè quan els hi preguntes directament normalment no saben explicar-t’ho bé
i sempre és millor i els hi resulta més fàcil projectar-ho a través d’art.
-

Tens en compte l’edat per fer ús d’un test determinat?

Sí, sobretot amb els més petits (de tres o quatre anys) és més fàcil utilitzar el
dibuix però sense que et donin explicacions perquè els hi resulta molt complicat.
Hi ha alumnes que s’expressen molt bé oralment però hi ha d’altres que arribes
millor a ells i treus més informació a través del dibuix. Per exemple, el dibuix de
la família, sorprèn però el que acostuma a passar és que fins els 10-11 anys
continuen mostrant-se receptius i et poden dir també moltes coses a través d’ell
tot i que l’alumne sigui més gran. Jo penso que fins els 12 o 13 es pot utilitzar la
eina del dibuix.
-

Has detectat, durant els teus anys d’experiència, una problemàtica greu
que estigués vivint un nen?

A mi el que em passa normalment és que quan es detecta qualsevol cosa ja
envien el nen a un centre on és diagnosticat. Per tant, quan el nen es troba amb
mi ja sé més o menys quina problemàtica pot tenir perquè ja ha estat detectada.
És veritat que vaig conèixer un nen que constantment escampava els dibuixos i
havia coses que sobtaven, però jo ja era conscient de que el nen no estava bé i
tenia un diagnòstic molt dur i ho podien comprovar també amb els seus dibuixos.
Quan va arribar a l’escola no era un diagnòstic clar, estava en procés dins un
centre d’atenció a nens amb problemes mentals i aleshores amb el temps vam
veure que tenia un trastorn multifuncional, ja que no veia bé, no escoltava bé i
no podia gairebé parlar ni moure’s. Tot i que li costava, ell podia dibuixar a la
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seva manera i veies la seva problemàtica perquè per via oral tenia moltes
dificultats i era gairebé impossible arribar a ell.
-

I t’has trobat amb casos de maltractament, famílies desestructurades o
qualsevol problemàtica relacionada amb el risc social?

Doncs mira... La veritat és que moltes vegades els casos així no té res a veure
el dibuix amb la realitat. Em tingut a l’escola nens que a casa estaven molt
malament degut a problemes familiars i, a l’hora de dibuixar, feien
representacions molt maques que no tenien relació o no coincidia amb la
problemàtica. El que realment passava era que no dibuixava el que tenia sinó
allò que li hagués agradat tenir. El primer dia això et sorprèn però a mesura que
avances la teràpia i coneixes l’alumne, t’adones que el que dibuixa són els seus
desitjos.
-

Consideres que l’inconscient queda plasmat al dibuix del nen?

Jo crec que definitivament sí, quan li demanes dibuixar una família i acaba fent
la seva t’adones que el seu inconscient el què li fa representar-la, per exemple.
-

Quin acostuma a ser el teu objectiu fent servir aquesta tècnica?

Sobretot la percepció, saber allò que el nen no et dirà mai. Per exemple, mai et
dirà que la seva mare és la que mana a casa o et digui que és la que mana però
la dibuixi molt petita. El dibuix és molt útil per conèixer com percep el nen la seva
realitat tant a casa com a l’escola.
-

Normalment quina és l’actitud del nen davant la tasca?

La major part de vegades demostren que els hi agrada, tenen actitud activa i,
fins i tot, nens als quals no els hi agrada dibuixar els animo d’alguna manera i es
predisposen de seguida.
-

Podries definir, segons tu, quines són les premisses que s’han de tenir
presents en la interpretació d’elements pictòrics?

Les premisses serien quina edat té el nen, en quin moment evolutiu està, perquè
a vegades l’edat cronològica i la biològica és diferent; i sempre tinc en compte
que no vull fer cap judici. Demano un dibuix i no el vull veure fins que acaba,
quan el nen ho està fent intento no mirar-lo perquè sinó em centro massa en
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cada element i em paro a pensar en cadascun d’ells. Per tant, els hi faig entendre
que serà una sorpresa per mi i el vull veure per primera vegada quan ja m’ho
entreguen, no quan encara l’està fent.
-

Tot i així, també tens en compte la seva actitud durant la tasca?

Sí, sobretot miro la seva posició, la manera en la qual ho fa, les ganes que posa,
el temps que triga en acabar-ho, les aturades que fa, les modificacions, el temps
que necessita per saber què farà...I de tota la observació prenc notes que
després també m’ajuden a interpretar el dibuix.
-

En quines dimensions del dibuix pares més atenció?

Jo tendeixo a tenir molt present la dimensió emocional perquè a les cares dels
personatges representats, per exemple. M’he fixat que en ocasions de sobte
dibuixa més ràpid i és perquè no li crida l’atenció l’element concret, aquest fet et
dóna molta informació relacionada amb la part emocional. També hi ha moments
en què es nota que s’esforça per plasmar allò emocional i posa ganes en afegir
detalls a les cares.
-

Quins consideres que són els trets característics que clarament
denoten adversitats?

A mi m’ajuda a interpretar el fet de veure com utilitza l’espai del full, la pressió
del llapis i el número de persones que dibuixa i la mida de cadascuna. Moltes
vegades m’he trobat que faltaven membres de la família, el germà petit per
exemple per qüestió de gelosia, o el pare era gegant i la resta molt petits. Són
aspectes que et faciliten fer una interpretació més detallada del dibuix.
-

Creus que els mestres haurien de parar més atenció en el dibuixos
infantils amb l’objectiu de detectar problemàtiques en l’alumnat?

Jo penso que els mestres normalment estan molt preparats i els dibuixos els
saben interpretar, sobretot els qui porten anys d’experiència, no a un nivell
psicològic però sí a un nivell bàsic per tal de saber si el nen està més perdut i és
capaç de posar cada element en el lloc adequat i al mateix temps sap
perfectament què és cadascun. No sé si arriba al punt de ser un instrument per
detectar problemes, tot i així sí que moltes vegades he vist que n’hi ha professors
que denoten algunes coses i poden diagnosticar demanant ajuda a la psicòloga
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escolar. El que està clar és que el dibuix es pot considerar un instrument que
dóna pistes i alguns dels seus elements poden cridar l’atenció, a partir dels quals
es pot focalitzar una intervenció i iniciar un procés de diagnòstic a fons. És veritat
que no són una ciència exacta però poden ser molt útils a l’hora d’assabentarnos sobre les inquietuds de l’infant.
2. 4. ENTREVISTA A XAVIER AMETLLER, PSICÒLEG ESPECIALISTA
EN PSICOLOGIA CLÍNICA, PSICOTERAPEUTA I PSICOANALISTA
Aquesta entrevista està dirigida a Xavier Ametller, psicòleg especialista en
psicologia clínica, psicoterapeuta i psicoanalista, exerceix el seu càrrec al Centre
d’Higiene i Salut mental de Badalona. La seva experiència amb el dibuix infantil
va iniciar-se quan començà a fer diagnòstic i teràpia amb nens des de l’any 80,
ja que el fa servir des d’aleshores com a projectiu gràfic i el considera un dels
medis d’expressió bàsics. L’entrevistat deixa clara la seva visió i concepció vers
el dibuix parlant des de la seva experiència professional.
-

Quina és per tu la finalitat de fer ús del dibuix durant el diagnòstic?

És una eina expressiva, és a dir, durant el diagnòstic et permet veure molts
aspectes de la persona, des de el seu esquema corporal, les seves fantasies, les
seves pors, la seva situació dins la família, grau de maduresa fins aspectes
cognitius. També s’ha de dir que depèn del dibuixant, això s’ha de tenir present
però és cert que t’informa de moltes coses. No tinc un objectiu específic sinó que
ho considero una part important dins el diagnòstic del nen.
-

Creus que el fet de sentir-se observat condiciona d’alguna manera els
dibuixos del nen?

Sempre, amb això ja has de comptar però sempre depèn de l’edat del nen i el
seu caràcter. Per evitar que se senti avaluat, jo li plantejo com una manera de
conèixer-nos, jo poder saber què li passa i ajudar-lo. Això sumat a tot el que
m’expliqui i algun joc que fem, normalment responen molt bé al dispositiu
diagnòstic i sobre tot s’animen a dibuixar. En cas de que jo veig que li costa molt,
utilitzo el procediment del dibuix a mitges i fem un trosset cada un... jo insinuo
uns traços i ells els han de continuar o a l’inrevés.
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-

És cert que el fet d’estar a consulta el pot condicionar, però el dibuix
reflectirà el mateix que un elaborat a l’aula?

Sí, perquè deixa el seu inconscient plasmat. De totes maneres, és molt important
ser prudents amb tot aquest tipus d’eines ja sigui a l’aula, a la consulta o des de
pediatria. Sobre tot en la interpretació de dibuixos és important ser-ho. I l’àmbit
en què ho fas condiciona, jo crec que a l’aula li resulta més espontani i és un
àmbit més conegut pel nen.
-

Has pogut apreciar diferències entre dibuixos del mateix nen fets a l’aula
i fets a la consulta?

Al llarg del temps de ben segur que n’he vist perquè la meva feina és relacionarme amb els mestres també, ja que jo al nen en teràpia el veig un cop o dos a la
setmana però el tutor el veu cada dia i el coneix, el pot ajudar. Sovint parlo amb
els mestres, comparem dibuixos i així també aconseguim que el procés sigui molt
més efectiu.
-

Com guies normalment la sessió?

Si és una sessió diagnòstica, simplement dono les instruccions i no comento
gaire fins el final que és quan li dic la meva impressió. En aquests casos el que
vull és recavar informació a grosso modo. Si el dibuix és dins d’una teràpia que
el nen està sota tractament, serà una eina més d’expressió i sobre aquest li vaig
assenyalant coses amb més precisió perquè el nostre objectiu no serà recopilar
sinó treballar sobre allò que li passa.
-

Observes coses concretes mentre el nen dibuixa?

Sí, perquè la seva postura i com ho fa també et diu coses. El dibuix final és la
Gestalt, el resultat, però el procediment també és molt important. El traç,
l’amplada, la profunditat del traç, si borra, a més hi ha coses concretes molt
curioses com la seqüència en què fa el dibuix.
-

Un cop acaba la sessió, quines tècniques fas servir?

Aquí torna a haver diferència entre fase diagnòstica i tractament. Si és en fase
diagnòstica exploratòria, jo em guio per la pràctica de prova. Per exemple, en el
dibuix de la família un dia li demanes que dibuixi una família, un altre fa la seva i
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els podem comparar, en altres casos es fan preguntes com ara “Qui està més
feliç?”, “Què pensen aquests personatges?” o “Hi ha algú empipat?”. En canvi,
en un dibuix fet en una sessió terapèutica, és més lliure i ens serveix com a part
d’un argument i podem comentar més coses, els nens m’expliquen mentre ho
fan i assenyalo algun punt que m’interessa. Molt sovint em trobo amb dibuixos
sobre sèries de televisió o superherois i a partir d’aquí m’expliquen moltes coses
que em poden fer pensar ja que, tot i que siguin personatges copiats, allò que
trien sempre té una explicació o rerefons.
-

Consideres que tenir informació prèvia sobre la vida del nen és
necessària per fer una interpretació dels seus dibuixos?

Sí, tot i que hi ha una part que es diu “Dibuix a cegues”, es feia servir més
antigament, que es tractava de fer dibuixar al nen sense conèixer-li. Ara
normalment la fase diagnòstica comença amb una entrevista amb els pares i ja
coneixem més o menys la història o quina preocupacions tenen. Aquestes dades
també m’ajuden.
-

Quina informació acostumes a tenir en compte a l’hora de fer una
interpretació del dibuix?

Tot és expressiu del que fem, per tant, tot resulta útil. M’intento guiar sempre del
que me sembli més clar del dibuix i d’aquí trio el què li puc transmetre a ell,
assegurant-me de que ho podrà acceptar. Has de veure fins a quin grau pots dirli quelcom i, a més, pots estar equivocat, per això sempre vaig als elements que
veig més clars.
-

Pots esmentar alguns trets concrets que reflecteixen les adversitats en
la vida del nen?

Primerament, en el seu conjunt. Després hi ha altres trets, com ara, fer un dibuix
molt petitet acostuma a denotar que és un nen encongit, amb moltes pors, inhibit
o amb autoestima baixa. En el dibuix de la casa, és representativa de casa seva
i tradueix una mica l’esquema corporal de la persona. En general, diuen que el
fum representa grau de pau o conflictivitat, però cap l’has d’agafar com una
recepta de cuina. Si hi ha portes i finestres petites amb reixes fa pensar en una
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inhibició, amb por de socialitzar-se o que ha patit algun tipus de vivència difícil
que li provoca angoixa.
-

Això vol dir que mai et centres en elements concrets, llavors?

Procuro sempre tenir visió general, perquè el fum per exemple pot no significar
conflicte per un nen, s’ha de comprovar i tenir molta cautela.
-

Amb quin tipus de nens normalment fas servir aquesta tècnica?

Ho acostumo a utilitzar amb tothom, amb nens més grans a la vora de la pubertat
que s’expressen molt verbalment ho utilitzo menys però també és interessant
que ho facin perquè el llenguatge verbal i el corporal són molt diferents i
expressen parts molt distintes de les persones. En general, el verbal expressa
més la part racional o elaborada mentre que el dibuix expressa la part més
primitiva i inconscient de la persona, per tant, també m’interessa veure aquest
aspecte. Amb una teràpia sempre m’estimo més fer servir el medi més espontani
pel nen i llavors tiraré per aquí. Amb infants que s’expressen molt bé a vegades
no tinc la necessitat de que elaborin un dibuix i d’altres que sí que és necessari
degut a que són més petits, inhibits o perquè s’expressen pitjor amb paraules.
-

Sempre es relaciona allò que l’infant expressa amb paraules i el què
transmet amb el seu dibuix?

Aquest fet varia molt, per això et dic que fins i tot amb els qui s’expressen bé
verbalment m’agrada que facin també els dibuixos. Poden aparèixer coses molt
diferents, és positiu no centrar-nos només en una via d’expressió.
-

Em sorgeix un dubte: si et trobes amb un nen que saps que, per
exemple, té un conflicte familiar i dibuixa una família feliç pot ser un
desig i no estigui expressant el que percep realment?

Pot passar, i és per aquest motiu que mai demanes només un dibuix.
Normalment a diagnòstic demanen del més lliure al més estructurat: primer, el
lliure, pot fer el que vulgui; després l’HTP, tot comparant amb la persona del sexe
contrari; dibuix de l’animal que més li agradi; dibuix d’una família i, per últim, la
seva. El còmput de tot això dóna molta informació, et pot dibuixar una família
perfecta i un arbre desastrós. D’aquesta manera, sumem indicis i no ens deixem
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anar per un de sol per molt clar que aquest sigui, el deixem en interrogant i ho
verifiquem més endavant.
-

Creus que un mestre pot interpretar un dibuix?

Interpretar-lo jo crec que no, que per això has de tenir una formació amb els
aspectes gràfics expressius. Ara bé, qualsevol persona és sensible al dibuix d’un
altre i és veritat que un mestre per exemple pot detectar una problemàtica perquè
un dibuix li crida l’atenció. Un mestre té la seva formació i els seus coneixements
fan que li faciliti tenir en compte certs aspectes importants, però interpretar és
una mica més difícil. Per això abans deia que en tot àmbit terapèutic s’ha de ser
molt curós en la interpretació que fem. S’han de ajuntar molts indicis. Per allò
que és molt bo un dibuix és per obrir un diàleg, un mestre ha de detectar dia a
dia els alumnes que pateix una situació complicada o que tenen una angoixa, i li
pot demanar que faci un dibuix mitjançant el qual pot fer-li una sèrie de preguntes
i assegurar-se dels indicis amb el quals compta prèviament. En l’àmbit educatiu,
per tant, ho considero una invitació a parlar.
-

Segons la teva experiència, els mestres tenen en compte el dibuix per
detectar problemàtiques en els seus alumnes?

Els qui conec sí que ho tenen en compte, com a professionals, hi haurà molta
variació però com és una eina que està present en el dia a dia i es troba al seu
abast, normalment ho fan servir per conèixer els seus alumnes. A més hi ha
casos que criden molt l’atenció i és més fàcil detectar-los. La observació dels
mestres és primordial. De fet, només deriven el cas del nen quan tenen molts
fonaments i un d’ells moltes vegades és un dibuix que els ha impactat.
2.5.

ENTREVISTA

A

ASSUMPCIÓ

CASULLERAS,

PSICÒLOGA

CLÍNICA I PSICOANALISTA.
Aquesta entrevista està dirigida a Assumpció Casulleras, psicòloga especialista
en psicologia clínica i psicoanalista, exerceix el seu càrrec al Centre d’Higiene i
Salut mental de Badalona. La seva experiència amb el dibuix infantil va iniciarse quan començà a treballar amb pacients nens l’any 1979. Des d’aleshores el
fa servir com a eina de diagnòstic i seguiment de l’evolució dels pacients en les
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psicoteràpies. Amb les seves respostes exposa, basant-se en les seves
experiències, la seva opinió sobre el dibuix infantil.
-

Quin és el teu objectiu a l’hora de fer servir el dibuix en una sessió?

Diria que el meu objectiu és que els nens expressin el què els hi passa i els seus
sentiment, normalment també ho faig servir juntament amb el dibuix i la paraula.
-

Quina actitud solen mostrar els nens vers aquesta tècnica?

És col·laborativa, acostumen a dibuixar de bon grat.
-

Penses que el fet d’estar a una consulta i sentir-se observat provoca
que els seus dibuixos siguin diferents?

No crec que siguin gaire diferents dels que fan fora de la consulta, però en tot
cas, han de conèixer la importància de ser conscients de com són i per a què
venen.
-

Pel que fa la teva experiència, consideres que es perceben diferències
entre el dibuix d’un nen que viu una problemàtica i un altre que no?

En general, sí. És una pregunta molt extensa però diria que, segons el dibuix que
es tinguis davant, es poden detectar elements que són alarmants com ara uns
ulls blancs, mans amagades o directament sense dibuixar degut a una falta de
contacte amb la resta; les finestres, portes, teulada i xemeneia d’una casa també
són molt significatius; les branques dels arbres, forats com a signes de situacions
traumàtiques o fulles que hi cauen com a representació de les pèrdues en la seva
vida; també cal destacar la presència de colors molt foscos perquè denoten treta
depressius, sobre tot quan passen de dibuixar amb colors vius a fer-ho amb
colors més apagats ; i la presència de pluja i llamps als dibuixos, quan són en
gran mesura és un element a tenir en compte.
-

Pots apreciar l’evolució que fa l’infant durant el diagnòstic?

Clar, però més que durant el diagnòstic, aprecio el canvi sobretot en el tractament
de psicoteràpia. És cert que pots començar a denotar millores, però en general i
pel que fa els dibuixos és una mica més difícil perquè els fan els primers dies i
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fins després d’un temps (mínim un any) no puc apreciar com han variat i és aquí
quan avaluo en què ha millorat el nen.
-

Quins tests projectius fas servir més sovint?

El dibuix lliure, l’HTP, test de la família i, menys sovint, el de l’animal, el
Rorschach i el CAT.
-

Et bases en uns criteris per fer servir un test o un altre?

Sí, segons el què sigui més necessari esbrinar. També crec que és important
l’edat, jo els faig servir amb nens de quatre a preadolescents. I tendeixo a no
sobrecarregar-los, quan s’estimen més jugar o parlar no els hi demano dibuixos.
-

Quins creus que són els elements més significatius que denoten
adversitats?

N’hi poden haver molts de diferents. Des de la mida dels dibuixos, la ubicació al
full i els detalls que poden cridar l’atenció tant en la figura humana com en el
dibuix de la casa i l’arbre. Per exemple, els animals, el sol, la lluna, la pluja, els
núvols, fum...
-

De quina manera acostumes a orientar la sessió?

Depèn, si faig servir el dibuix lliure o els hi demano que dibuixin quelcom concret.
Però acostumo a preguntar sobre el què han dibuixat quan acaben. O, per
exemple, en el dibuix de la família inventada sempre pregunto “Qui és més
feliç?’”, “Qui és més llest?”, “Qui és el més bo i el menys bo?” i “Quin personatge
d’aquesta família t’agradaria ser?”
-

Et centres en alguna dimensió concreta a l’hora d’interpretar un dibuix?

No, penso en un conjunt de totes les dimensions i també tinc en compte tot el
què sé del nen mitjançant els seus pares i l’escola. Ho relaciono tot amb el dibuix
que fa el nen.
-

Quina és normalment la teva actitud durant l’anàlisi?

El més neutra i imparcial possible.
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-

Segons la teva opinió, els dibuixos són una eina fiable de detecció de
problemàtiques en nens?

Sí, molt. Per començar perquè et permet veure que les teories que existeixen i
que hem estudiat són certes perquè coincideix amb el dibuix del nen. I, alhora,
perquè tens la oportunitat de detectar, comprovar i posar solució a les dificultats
que estan travessant els pacients.
-

Penses que els mestres haurien de parar més atenció en els dibuixos
dels seus alumnes?

Sí, però n’hi ha que ja ho fan.
2.6. ENTREVISTA A MÒNICA ROMERA, PSICOPEDAGOGA
Aquesta entrevista està dirigida a Mònica Romera, psicopedagoga des de fa cinc
anys, té la responsabilitat d’atendre als alumnes —de primer cicle de Primària—
amb dificultats de l’aprenentatge i de comportament. La seva experiència amb el
dibuix infantil començà amb una optativa cursada dins la carrera. Amb les seves
respostes la psicopedagoga explica la seva visió sobre aquesta eina d’expressió,
tot i així, dóna a entendre que l’ús que ella en fa no és d’experta en psicoanàlisi,
però si que l’utilitza sovint com a punt de partida per conèixer l’infant.
-

Què et va fer aprofundir més en el tema del dibuix infantil?

Durant les pràctiques que vaig fer a una escola, amb el psicòleg infantil vaig
veure la importància del dibuix per a millorar la comunicació amb el nen. És una
bona via per començar l'exploració sobretot amb els més petits.
-

Per què vas decidir utilitzar-lo com una tècnica més de diagnòstic en les
teves sessions?

Actualment jo a l'escola no faig treball terapèutic amb nens només faig una
aproximació diagnòstica i, si cal, faig la derivació o dono pautes per a treballar
les dificultats.
-

Quin tipus de test projectius acostumes a fer servir?

Acostumo a usar l'HTP, Bender, figura de rei, la família, la família inventada i
l'animal.
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-

Quina és la seva actitud vers la tasca?

Normalment tenen disposició perquè el hi agrada.
-

Comptes amb informació prèvia de la vida del nen abans de començar
a tractar amb ell?

Sovint no tinc informació de l'alumne, només la que té la mestra....per això no
puc ser molt agosarada a l’hora de fer la interpretació.
-

Quina és la teva finalitat a l’hora de demanar a un nen que faci un dibuix?

Més que res tinc la finalitat d’obrir una via d’exploració cap al nen.
-

Focalitzes la teva atenció a alguna dimensió en concret a l’hora
d’interpretar el dibuix?

Sobretot miro el traç, la situació a l'espai, si es evolutiu o no, que expressa
verbalment a cada dibuix, i sovint puc veure coses que no m'agraden sense fer
massa interpretació (caps petits, mans grans, dents, botons,...) i llavors pregunto
més a la mestra.
-

Consideres que els resultats obtinguts et resulten útils i pots extreure
conclusions fiables?

Quan parlo amb els pares no faig servir la informació dels dibuixos a no ser que
els pares facin referència a alguna cosa de la personalitat o comportament a
casa que em lligui amb alguns trets del dibuix. Acostumo a fer només una
descripció general.
-

Què opines sobre els mestres i la utilització que fan dels dibuixos dels
seus alumnes?

Intento no transmetre molta informació a les mestres sobre això per no angoixarles. Només els hi comento els que són evolutius o els que són immadurs. Els
nens dibuixen tot el dia i podrien interpretar erròniament certes coses. A més,
gairebé sempre lo més rellevant no és el dibuix en si sinó la història que el nen
explica sobre el que ha dibuixat. També s'ha de vigilar perquè sovint les mestres
indueixen el dibuix i els nens saben el què acceptaran, els hi fan un exemple a
la pissarra i potser ho copien o intenten copiar del company del costat.
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2.7. ENTREVISTA A SÒNIA SEGURA, MESTRA D’EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
La següent entrevista està dirigida a Sònia Segura, llicenciada en
Psicopedagogia i diplomada en Magisteri, és mestra des de l’any 2012. La seva
experiència amb el dibuix infantil no és gaire extensa, tot i així, afirma que sent
tutora d’educació primària moltes vegades li criden l’atenció alguns dels dibuixos
que fan els seus alumnes, sobretot si són violents o poc convencionals. Amb les
seves respostes reflecteix la seva visió com a professora d’educació Primària, la
utilitat que ella veu en el dibuix i algunes de les experiències que ha viscut dins
l’aula pel que fa aquesta tècnica de diagnòstic.
-

Has aprofundit alguna vegada en el tema amb algun tipus de formació?

No. Durant la llicenciatura en psicopedagogia en alguna assignatura vam fer
alguna pinzellada al tema, però poca cosa.
-

Fas servir sovint aquesta tècnica a l’aula amb l’objectiu de conèixer les
inquietuds dels teus alumnes?

A l’àrea de visual i plàstica si que es treballa la figura humana i pots identificar
algun tret que et pugui cridar l’atenció o dibuixos lliures on puguis detectar que
alguna cosa no va bé en algun alumne, però sovint no faig servir aquesta tècnica.
-

Si ho fas servir, tens en compte algun tipus de teoria sobre el dibuix?

La teoria que puc seguir és: Ostres! Quin dibuix! I que algun aspecte em cridi
molt l’atenció negativament parlant i sabent com és el nen i quines dificultats
presenta em serveixi per tenir un punt més per poder derivar-lo a l’EAP.
-

Consideres que el dibuix és una eina fiable de detecció de
problemàtiques?

Penso que ajuda a detectar problemàtiques, però per fer un bon diagnòstic s’ha
d’acompanyar d’altres proves psicopedagògiques, el punt de vista de la família i
el que el mestre veu a l’aula. Podríem dir que considero que serveix o com a punt
de partida en un diagnòstic o com a complement del diagnòstic final. Penso que
és una eina interessant a tenir present, ja que a través del dibuix el nen pot
expressar el seu interior i els seus pensaments. De vegades als nens amb NEE
els hi és molt difícil expressar-se amb el llenguatge oral o escrit i aquesta tècnica
els ajuda a extreure els seus pensaments.
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-

Has fet alguna vegada un test projectiu a l’aula com per exemple l’HTP
(Casa, arbre, persona)?

He treballat la figura humana...però no com a test projectiu, sinó com a contingut
de l’àrea d’educació visual i plàstica. Suposo també que les mestres d’educació
infantil utilitzen més aquests dibuixos amb els nens més petits.
-

Creus que utilitzar-lo com a punt de partida (sense conèixer l’alumne) et
pot proporcionar algun tipus d’informació?

Podria servir per conèixer una mica la manera de dibuixar, detectar dificultats
amb la motricitat fina, saber situar-se espacialment al full, etc. I si no coneixes
l’alumnat et pot servir també per adonar-te si algun dibuix presenta algun tret
molt diferenciador i alarmant.
-

Has detectat problemes, de qualsevol tipus, a partir de l’observació dels
dibuixos d’un alumne? Si pots, comenta el cas concret que més et va
cridar l’atenció.

M’he trobat amb dos casos destacats: el primer el dibuix d’un nen de set anys
que havia de fer per acomiadar a una mestra de pràctiques on va dibuixar
persones lluitant i amb armes, fins i tot un dels personatges el va dibuixar sense
un braç i sagnant. Aquest nen també feia escrits molt violents i vaig parlar amb
la família. Jugava a videojocs de lluita i guerra i vam arribar a la conclusió que
va treure la idea d’això, perquè realment la seva actitud no era tan violenta com
podien ser els seus dibuixos. Ara que està a tercer no ha tornat a passar. El nen
en qüestió és de nacionalitat àrab, però la família s’implica i són maquíssims.
El segon cas que em va cridar l’atenció van ser els dibuixos que feia un altre nen
de nacionalitat àrab i amb un CI de 80-85. Es veu clarament el seu bloqueig
mental i tristesa en els dibuixos així com la gelosia que sent pels seus dos
germans petits. Sempre dibuixava detalls facials tipus Manga, però molt ben fets.
El cas és que aquest nen presenta problemes emocionals i principi de depressió
infantil. Les faccions dels seus dibuixos sempre eren tristes. Actualment aquest
alumne està sent diagnosticat per la psicopedagoga de l’EAP i ha realitzat
dibuixos de l’arbre, persona i família. La persona la va dibuixar com si fos un
retrat i la consigna era que fos sencera. La segona vegada la va dibuixar sencera,
però amb les cames més curtes que la resta del cos. L’arbre no era gaire comú
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i la família no era la seva, ja que ell té dos germans petits i va dibuixar el pare, la
mare, ell i una germaneta.
-

Què vas fer un cop et vas assegurar de les adversitats a les quals
s’enfrontava el nen?

Primer la noia de l’EAP va fer diagnòstic amb proves com WISC, HTP, proves
d’audició i visió, Bender, etc. Un cop fetes, vaig parlar amb ella per posar punts
de vista en comú i veure actuacions. Ara estem pendents de l’entrevista amb la
família per veure com es comporta a casa i veure quina informació més ens
poden aportar. I a partir d’aquí es decidirà si derivem a un especialista (CSMIJ,
psicòleg, etc.). Aquest nen surt amb la mestra de reforç tres dies a la setmana,
assisteix al SEP (de 12,30 a 13h) i en alguns moments se li adapta alguna
activitat perquè no arriba a nivell del grup classe.
-

Creus que es donen ocasions en què els mestres poden no comprendre
allò que un nen expressa en els seus dibuixos?

Sí. Penso que a l’aula es tenen en compte altres produccions dels alumnes i no
tant els dibuixos. Els hauríem de tenir més presents perquè ens poden aportar
més informació de la que creiem. Parlo des del punt de vista d’educació primària,
segurament a infantil les mestres tenen més en compte els dibuixos, ja que són
les primeres produccions que és capaç de fer un nen que encara no sap escriure
ni llegir i pot ser un punt d’alerta per detectar problemàtiques posteriors.

2.8. ENTEVISTA A ISABEL VERGARA, MESTRA DEL CENTRE B
La següent entrevista està dirigida a Isabel Vergara, diplomada en Magisteri, és
mestra al centre des de fa sis anys. La seva experiència amb el dibuix infantil es
basa únicament en situacions que ha pogut veure durant la seva vida
professional com a assistent maternal amb nens de quatre i sis anys. Amb les
seves respostes reflecteix la seva visió sobre aquesta eina d’expressió gràfica i
explica algunes de les vivències més l’han marcat dins l’aula. Cal assenyalar que
la brevetat de les respostes és deguda a la falta de temps per part de la mestra,
tot i així, també aporta una altra percepció del dibuix dins el context escolar.
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-

Has aprofundit alguna vegada en el tema amb algun tipus de formació?

No, tot i que tinc alguns coneixement sobre mides i colors utilitzats en els dibuixos
perquè és un tema que em va interessar a nivell personal i vaig consultar algunes
fonts d’informació.
-

Fas servir sovint aquesta tècnica a l’aula amb l’objectiu de conèixer les
inquietuds dels teus alumnes?

No podria afirmar que la utilitzo sempre. Tot i així, en veure els dibuixos, de
manera innata i per professionalitat, sempre em fixo en els detalls per tal de
detectar si n’hi ha quelcom estrany o que pot ser atípic. A més, és cert és que
pots intuir certes característiques del nen.
-

Si ho fas servir, tens en compte algun tipus de teoria sobre el dibuix?

No, només conec alguns dels aspectes que t’he comentat abans.
-

Consideres que el dibuix és una eina fiable de detecció de
problemàtiques?

Fiable no hi ha res, ja que pot tractar-se d’un estat anímic transitori del nen.
-

Has fet alguna vegada un test projectiu a l’aula com per exemple l’HTP
(Casa, arbre, persona)?

No, com a test projectiu i específicament casa, arbre, persona... Mai.
-

Creus que utilitzar-lo com a punt de partida (sense conèixer l’alumne) et
pot proporcionar algun tipus d’informació?

Crec que sempre és necessari tenir informació sobre el nen i que els pares
aportin tot el que pugui ser rellevant o afecti al comportament del seu fill.
-

Has detectat problemes, de qualsevol tipus, a partir de l’observació dels
dibuixos d’un alumne? Si pots, comenta el cas concret que més et va
cridar l’atenció.

Sí. En concret ara recordo dos casos que em van cridar força l’atenció. El primer
era un nen de tres anys que va dibuixar un arbre amb forma de penis, amb tot
tipus de detall, tot atribuint que era el tronc de l’arbre; els testicles eren les cireres
i els pels eren les fulles. A altres dibuixos feia servir molt el negre i taxava la seva
cara d’aquest color. De fet, actualment encara assisteix a teràpia psicològica. El
segon cas era una nena de quatre anys, les mares de la qual s’han separat
recentment. La qüestió és que una d’elles té el cabell molt llarg i l’altra molt curt.
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Segons informació que han donat, la nena sempre vol estar amb la mama de
cabell llarg. En els seus dibuixos, totes les figures femenines les representa amb
el cabell exageradament llarg, arribant a rodejar per complet a una persona
dibuixada.
-

Què vas fer un cop et vas assegurar de les adversitats a les quals
s’enfrontava el nen?

En el primer cas es va informar d’immediat al director del centre i en el segon jo
personalment vaig parlar amb una de les mares de la nena.
-

Creus que es donen ocasions en què els mestres poden no comprendre
allò que un nen expressa en els seus dibuixos?

Per suposat, sempre que no hi ha informació sobre algun fet o canvi important
que s’hagi produït a casa e l’alumne o al seu entorn.

2.8. ENTREVISTA A JOSEP PARRA, MESTRE DEL CENTRE C
L’entrevistat en aquest cas és Josep Parra, mestre en el Centre C des de fa 30
anys. La seva experiència amb el dibuix, segons descriu ell, és que no és un
expert en la interpretació del dibuix infantil, ja que els coneixements que té són
els que li van transmetre a la Facultat, els que ha buscat davant alguns casos
que l’han cridat l’atenció i l’experiència de 31 anys com a mestre. Amb les seves
respostes deixa entreveure que el dibuix és una de les eines més útils que el
mestre té a l’abast, tant en casos en què la detecció de les problemàtiques és
primordial com per conèixer els nens.
- Has aprofundit alguna vegada en el tema amb algun tipus de formació?
He fet investigació, però no una formació específica.
- Fas servir sovint aquesta tècnica a l’aula amb l’objectiu de conèixer les
inquietuds dels teus alumnes?
Utilitzo totes les eines al meu abast per intentar entendre el món interior dels
meus alumnes, el seu grau de maduresa, les interaccions que es produeixen a
les famílies i dins del grup.
- Si ho fas servir, tens en compte algun tipus de teoria sobre el dibuix?
Busco informació sobre l’evolució del dibuix, l’ús dels colors, les línies i formes,
etc., però el meu objectiu és confirmar o no les meves percepcions sobre els
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meus alumnes i complementar la informació que vaig obtenint dels sociogrames,
del treball de tutoria i les converses amb els alumnes i les famílies. No domino
prou les teories com per poder fer una elecció.
- Consideres que el dibuix és una eina fiable de detecció de
problemàtiques?
És una eina important, però no pot ser la única; en el dibuix dels infants
intervenen molts factors: les habilitats de motricitat fina, tenir o no el gust per la
feina ben feta, l’esforç que vol fer l’alumne, gustos estètics particulars, etc.
- Has fet alguna vegada un test projectiu a l’aula com per exemple l’HTP
(Casa, arbre, persona)?
Sí, però m’he adonat que en la feina diària surten els diferents aspectes que
valoren els test i tenen el plus d’estar dins d’un context i que els/les alumnes
veuen una utilitat i són més significatius.
- Creus que utilitzar-lo com a punt de partida (sense conèixer l’alumne) et
pot proporcionar algun tipus d’informació?
Pot donar-te informació, però la feina dels/les mestres ha confirmar o no
aquestes primeres impressions.
- Has detectat problemes, de qualsevol tipus, a partir de l’observació dels
dibuixos d’un alumne? Si pots, comenta el cas concret que més et va cridar
l’atenció.
M’he trobat molts casos d’alumnes que en dibuixar la seva família reflecteixen
com viuen els diferents papers i importància dels diferents membres o la
diversitat de famílies que existeixen avui dia. He tingut alumnes que fan
representacions de la figura humana molt immadura, més pròpia dels 4 anys que
dels 7 o 8 que tenen. He vist dibuixos que mostren violència familiar. El curs
passat i aquest tinc un alumne que fa un ús dels colors sense criteris clars i fentne un abús d’ells.
- Què vas fer un cop et vas assegurar de les adversitats a les quals
s’enfrontava el nen?
Faig tutories individualitzades i grupals, tinc una relació amb les famílies basada
en la confiança i la sinceritat. Comparteixo la informació amb els mestres del
cicle, la cap d’estudis i la direcció. A la nostra escola dediquem, per necessitat
moltes hores a tasques de cohesió de grup, de resolució de conflictes, de treball
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de les emocions, etc. Jo poso sobre la taula els problemes davant de tots els
implicats i els encaro amb cada col·lectiu d’una manera clara, però adaptada a
cadascú. Amb els nens, amb propostes descontextualitzades dins un conte,
usant imatges, etc.
En molts casos tracto amb els especialistes com EAP,CSMIJ, serveis socials,
psicòlegs o psiquiatres. En algun cas he hagut de fer seguiments de casos amb
els Mossos d’Esquadra, personal de suport a les dones maltractes i/o objecte de
tracte de persones i totes les Institucions Municipals imaginables.
- Creus que es donen ocasions en què els mestres poden no comprendre
allò que un nen expressa en els seus dibuixos?
En nens d’Educació Infantil (P-3 o P-4), podria passar, amb els alumnes més
grans, els mestres es poden trobar amb situacions de bloqueig; en tots els casos
hem d’utilitzar totes les estratègies, coneixements, experiència, coneixements i
relació amb el seu entorn i, si cal, especialistes per comprendre el que li està
passant .
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Annex 5: Diari de camp
5.1. Cas I
Dia 4 d’Abril de 2016
La primera observació que forma part de l’estudi és de l’I, un nen de sis anys
diagnosticat amb Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Va
començar a mostrar alguns símptomes des de que va començar l’escola, a P3,
però no va ser fins els 5 anys que psicòlegs i metges van decidir formalitzar el
seu diagnòstic. Una de les conseqüències del TDAH en el nen és un important
retràs evolutiu associat a la falta d’atenció, tot i així, té prou capacitat intel·lectual.
La psicòloga escolar que tracta l’I, la Victòria Sojo, el descriu com un nen
amb molt bona orientació i mobilitat en l’espai; encara i així, té dificultats per
controlar els seus moviments voluntaris i sovint cau quan arrenca a córrer. No
pot parar de canviar de postura quan està assegut i a classe li resulta gairebé
impossible estar més de deu minuts atent, triga el doble en fer les seves tasques
i quan es cansa de fer-les tendeix a deixar-les a la meitat. És molt impulsiu, fet
que l’impedeix pensar abans de dir quelcom. El seu diagnòstic l’està dificultant
el seu procés maduratiu i, com es va poder observar durant la intervenció amb
ell, l’I no actua ni parla com un nen de la seva edat biològica. Degut a això, la
seva mare és l’encarregada de concretar les seves activitats i rutines, ja que és
molt despistat i s’oblida fàcilment. Ara bé, a l’escola l’han ensenyat a fer-ho tot
sol per tal de que sigui més autònom i independent.
Per tal de poder dur a terme la observació de l’I, se’l va demanar que
dibuixés una família, sense donar més detalls i oferint-li un full en blanc. Sense
fer preguntes, va començar a dibuixar tot verbalitzant i parlant de manera gairebé
inaudible. En un principi, mostrava certes ganes d’elaborar la seva representació
pictòrica i somreia a la vegada que la duia a terme. Conforme passaven els
minuts, es removia a la cadira en senyal de que necessitava espai i començava
a estar incòmode. Quan demanava l’atenció de la Victòria, ella feia que no
l’escoltava i li digué que no volia veure la seva obra fins que no l’acabés. El nen
cada cop semblava més tens i exercia més pressió amb el llapis, fins el punt de
no agafar-ho correctament.
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Després d’uns deu minuts, l’I reclamà de nou l’atenció de la psicòloga per
tal d’informar-la de que ja havia acabat, ella li preguntà per cadascun dels
personatges que apareixien al dibuix (annex 6.1). El nen, confús i sense
vocalitzar, contestà que la primera figura era una mare sense nom. En segon
lloc, explicà que l’home del seu costat era un pare (en Pep), la tercera i quarta
eren un cosins de la mare, la cinquena una germana del pare i la sisena un cosí
del pare. Es podia percebre que el nen contestava improvisant i, al llarg de la
sessió amb les preguntes de la psicòloga, les identitats dels personatges anaven
variant. Arriba un punt que el nen deixa de mostrar interès pel dibuix i ja no sap
qui és qui.
En acabar, l’actitud del nen era de total satisfacció, degut a haver finalitzat
la tasca, per la qual havia perdut l’interès. S’acomiadà despistat i fent petits salts
en direcció a la seva aula.

5.2. Cas D

Dia 6 d’Abril de 2016
El segon cas del qual es va fer l’observació és en D., un nen de deu anys que
cursa cinquè. Actualment es troba en tractament amb el psicòleg del centre,
degut a certes demandes de la mestra, qui el descrivia com un nen de baix
rendiment escolar, que necessitava cridar l’atenció contínuament i tenia greus
dificultats per focalitzar la seva atenció. Actualment, la seva actitud ha variat i
cada vegada mostra més trets depressius i por a la mort, sobretot des de la
pèrdua d’alguns familiars. Ell es considera rebel i afirma que no vol créixer, a
vegades ho demostra amb actes infantils. Per tal de trobar les possibles causes
de la seva actitud, els seus pares també han decidit que en D assisteixi a la
Clínica de Salut i Higiene Mental de Badalona amb la finalitat de fer un tractament
psicoterapèutic amb l’Assumpció Casulleras.
En entrar a la sala on es va realitzar el test de l’HTP, l’animal i la família;
el nen no mostrava cap tipus de reacció, es mantingué impassible i contestà amb
certa desgana les preguntes que li va fer el psicòleg sobre el seu procés de
millora. L’Amadeu l’apropà el full en horitzontal i el nen l’acceptà sense dir res,
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seguidament, li va demanar que fes el dibuix d’una casa (annex 6.2). En D
començà a realitzar-lo sense dubtar ni preguntar. En un principi, la seva actitud
semblava positiva, ja que esbossava un mig somriure en iniciar la tasca. Tot i
així, va acabar molt ràpid i gairebé no va esborrar.
Tot seguit, el psicòleg l’apropà un full en vertical i li demanà que dibuixés
un arbre (annex 6.3). El nen va continuar amb una actitud passiva i no va
qüestionar res. Quan va començar a elaborar-lo, semblava mostrar més interès
i esforç. Tot i així, també va trigar poc temps en fer-ho i el resultat va ser prou
significatiu, degut a la mida i altres aspectes que es descriuen a la graella
d’observació (annex 3.2).
Per acabar amb el Test de l’HTP, l’Amadeu li va demanar que dibuixés a
una persona (annex 6.4). En aquest cas, el seu desinterès es va percebre degut
a esborrar des d’un principi, dubtar i girar el full dos cops abans de començar a
dibuixar. No va canviar la seva posició inicial assegut a la cadira i va començar
a dibuixar una nena, a qui en acabar li posa el nom de Xènia (la seva germana)
per petició del psicòleg que li demanà un nom, l’edat i una descripció sobre ella.
No va trigar gaire en elaborar el text i el resultat es podria dir que no és apropiat
a la seva edat biològica, degut a la falta de cohesió i coherència.
El següent dibuix que se’l va demanar va ser un animal (annex 6.5). El
psicòleg l’apropà el full, en D ho va girar per fer-lo servir en vertical i començà a
dibuixar sense fer preguntes. En aquest cas també va acabar força ràpid i se’l
van fer diverses qüestions, les respostes de les quals són tant significatives com
l’actitud de passotisme mostrava. La transcripció del petit diàleg és la següent:
A: Quin animal és?
D: Una girafa.
A: És el teu animal preferit?
D: No, el meu preferit és el lleó.
A: Per què?
D: Perquè és carnívor i ataca molt.
A: I quin t’agrada menys?
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D: El pingüí
A: I això per què?
D: Perquè només pot viure al Pol Nord i allà fa molt fred.
En acabar el diàleg, l’Amadeu li proposà dibuixar la família que ell volgués
(annex 6.6). El nen començà esborrant diversos cops i en una seqüència força
curiosa. En aquest cas, es va mostrar dubitatiu i el temps de l’elaboració va ser
més llarg en comparació amb les altres produccions. Per primera vegada es
percebia que se sentia incòmode, ja que es removia i retorçava en la cadira per
canviar constantment la seva posició corporal. En finalitzar-lo també es va
mantenir un curt diàleg entre ambdós sobre els personatges que hi apareixen a
la família, la qual va resultar sent la seva i no una inventada. A continuació es
mostra la conversa:
A: Qui és el més feliç d’aquest família, D?
D: El nen.
A: A què és deguda la seva felicitat?
D: Que ha anat de vacances i ho ha passat molt bé.
A: I el menys feliç qui és?
D: El pare, ell no vol anar de vacances perquè s’estima més estar al sofà.
A: Vaja... I qui és el més simpàtic del dibuix?
D: La nena, sempre riu.
A: I el menys simpàtic qui és?
D: La mare, perquè sempre està emprenyada.
Tot seguit, en D ja va poder abandonar la sala, amb la baixa energia i
desgana que mostrava des d’un principi i acomiadant-se sense gairebé establir
contacte visual.
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5.3. Grup Centre A
Dia 8 d’abril de 2016
La observació d’aquell dia va ser amb un petit grup de quatre alumnes al Centre
A, un espai on els nens de 3 a 12 anys hi poden assistir per gaudir jugant, fent
dinàmiques o fer repàs de les matèries en què necessiten reforç. En general, les
famílies que acudeixen són d’un nivell econòmic mitjà-baix i amb certs problemes
pel que fa la vida social i laboral, realitat que els hi dificulta fer-se cura dels petits
tant com els hi agradaria. Per aquests motius, molts del infants es troben en
situacions de risc.
Els quatre nens que formaven part de la mostra van entrar a l’aula on es
va explicar i dur a terme la sessió de dibuix. A continuació es detallaran,
individualment, les seves verbalitzacions, actitud i situació en la qual es troben
actualment tot relacionada amb el dibuix que hi van elaborar. Una nena va
reproduir gràficament només la seva família i els altres tres la seva família i una
persona, la que ells volguessin i com s’estimessin fer-la sense donar consigna
respecte el sexe.
En primer lloc, l’E, un nen de sis anys amb un trastorn no diagnosticat.
Els seus pares estan separats, té un germanastre amb qui està molt unit i una
germanastra de dos mesos. El seu dibuix de la família (Annex 7.1) es caracteritza
per ser a doble cara. A la primera, apareix ell al costat del seu germanastre. En
un racó apareix el nadó, afegit posteriorment perquè els seus companys li van
dir que “S’oblidava de dibuixar a l’A”. A l’altra cara del full dibuixa els seus pares,
la seva mare d’una mida més gran que el seu pare, amb qui té menys relació.
Cap figura té mans ni tampoc peus i la forma del seu cos és completament
geomètrica, amb cap línia corba. A les seves cares sí s’aprecien línies corbes, el
somriure i els cabells. En el dibuix de la persona va decidir recrear una nena
possiblement coneguda, ja que li atorga un nom. Aquesta representació segueix
el mateix esquema que l’altre, cos amb línies rectes i sense peus ni mans, però
amb un ampli somriure a la cara.
En segon lloc forma part del grup d’observació la Y, una nena marroquí
de 10 anys que està força desatesa pels seus pares degut al treball d’ambdós.
Tot i així, va verbalitzar que dibuixava primer la seva mare perquè està més unida
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que amb el pare. En un principi no es volia dibuixar a ella mateixa perquè afirmà
que era molt lletja, al dibuix apareix amb expressió indiferent i sense coll.
L’absència d’aquest últim element la fa justificant dient que d’aquesta manera
demostrava millor que era la més lletja (annex 7.2). També cal dir que es va
negar a dibuixar una persona. Des d’aquest moment i la seva demostració de
baixa autoestima, les monitores de la ludoteca han decidit ajudar-la a potenciar
l’autoconcepte.
En tercer lloc, la L és una nena de sis anys que pateix un trastorn no
diagnosticat. Des del naixement del seu germà mostra una actitud més infantil,
es podria dir que a vegades actua com un nadó. Pot ser per aquest motiu que al
dibuix (annex 7.3) es fa de la mateixa mida que el seu germanet. Va pintar el
dibuix amb rapidesa i traços poc controlats. Les figures estan elaborades amb
palets, només els pares tenen mans i tots tenen pues excepte el petit. Al dibuix
de la persona (annex 7.3) va reproduir un nen, tot pintat de groc, a qui no li atorga
nom i tampoc li dibuixa mans ni peus.
En últim lloc, l’I és un nen de sis anys de pares divorciats. Ell va viure la
separació d’una manera força traumàtica, ja que va ser un procés complicat. En
el moment en què se li demanà que fes el dibuix de la seva família (annex 7.4),
el nen es mostrava molt dubitatiu i va passar una estona donant voltes al full
pensant. Com a resultat, a la representació no apareix el pare i la mare pot passar
desapercebuda, ja que està dibuixada amb color groc i tampoc té trets femenins.
Dibuixa el seu germà petit més distanciat, en la realitat, no vol tenir gaire contacte
amb ell. En el dibuix de la persona (annex 7.4) recrea una nena a qui no atorga
nom però sí trets femenins com els cabells, al contrari que amb la seva mare.
Totes les figures d’ambdues reproduccions tenen mans i peus i un ampli
somriure.
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5.4. Grup del Centre B

Dia 12 d’abril de 2016
La observació d’aquell dia va ser amb un grup de quinze nens, als qui se’ls va
demanar que produïssin els dibuixos d’una casa, un arbre, una persona i la seva
família (veure annex 8). Alguns d’ells, per falta de temps, no van poder dur a
terme la consigna en la seva totalitat però van fer com a mínim dos dels quatre
dibuixos sol·licitats. La gran majoria d’alumnes Centre B provenen de família
francesa, fills de pares amb un nivell socioeconòmic alt. El fet de que els
progenitors dediquin gran part del seu temps al treball, ja sigui amb viatges de
negocis o amb reunions, provoca que els infants hagin de ser cuidats pels seus
avis o per mainaderes. Durant la sessió d’observació d’aquest grup es va poder
arribar a la conclusió de que la relació que s’estableix entre la seva vida real i els
dibuixos és completament estreta.
La tasca es va desenvolupar a una petita aula de manualitats de l’escola.
Els quinze nens estaven asseguts per grups de quatre, se’ls va demanar que tot
i tenir companys al seu costat cadascú dibuixés com volgués i sense copiar. Tot
seguit, es van repartir els fulls i materials i es va explicar què havien de fer de
manera clara i concisa: “Elaboreu el dibuix d’una casa, un arbre,...” amb l’objectiu
de no donar detalls per tal de no interferir en els resultats. La gran majoria de
nens van preguntar sobre com ho havien de fer, no es podien creure que fos una
demanda tan senzilla i sense gaire explicació. A continuació s’esmenten els
aspectes més rellevants de cada nen i alguns detalls del seus dibuixos que es
poden relacionar amb la seva percepció de la realitat.
La T, una nena de 9 anys, va elaborar els quatre dibuixos que es van
demanar. Tots ells guarden certa similitud entre ells, pel que fa l’esquema,
l’emplaçament, simetria i expressió dels personatges. La seva figura humana és
una dona alta i prima que podria tractar-se de la seva mare. En el cas de la
família, tots estan rient i amb expressió feliç, excepte ella, que s’ha reflectit amb
uns ulls blancs. L’explicació que donen els autors Cid i Urbano (2006) a aquest
fet és que possiblement es tracti d’un infant amb dependència materna i negació
d’ella mateixa amb inclinació a la immaduresa. La seva casa és senzilla, sense
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detalls i amb un cert halo de tristesa i nostàlgia. La resposta que dóna Casanovas
(2012) a la falta d’elements que decorin les finestres es pot explicar per la
possible tendència a mostrar-se hostil vers els altres. El seu arbre és alt i amb
branques amb la presència d’algunes fulles. Crida l’atenció la marca que ha fet
en el tronc, la qual pot reflectir la consciència d’una experiència de fracàs que li
han causat dolor (Muel, 1980). Es podria entendre, doncs, que en el seu dibuix
deixa reflectida la seva manera de ser i les seves inseguretats, ja que sempre
sembla estar acomplexada per seu excés de pes i baixa estatura, es compara
contínuament amb la resta de companys.
En P.N, un nen de 8 anys, es caracteritza per ser un noi eixerit, bon
alumne, xerraire i mogut. Ara bé, els seus dibuixos donen sensació de violència
i empipament. Tots els membres de la seva família tenen expressió d’estar
enfadats i els hi fa com a figures de dibuixos animats. Ell és l’únic que té mans,
és la primera figura i el més fort. Verbalitzà que es va dibuixar així perquè és com
“Vegetta”—personatge de Dragon Ball—, el fet que s’inspiri en sèries com
aquesta és comú en alumnes de la seva edat però el que és significatiu és que
escull els trets més violents dels dibuixos. Per la manera en què utilitza el full,
només la part esquerra i superior, reflecteix el predomini dels impulsos, la
importància que li dóna al passat i la dificultat de projectar-se en el futur. Al mateix
temps, té atracció per la fantasia i és creatiu, d’actitud idealista i amb interès per
adquirir coneixements (Casanovas, 2012). Aquests últims trets es podrien
relacionar amb els seus dibuixos de l’arbre i la casa, on dibuixa una antena que
podria ser símbol d’una persona que posa molta atenció a allò què succeeix al
seu voltant (Crotti i Magni, 2007). El seu arbre també té certa relació amb la
violència pel fet de dibuixar fruits que cauen i, la branca que sobresurt a la part
dreta podria ser símbol de voler ser més fort com el seu progenitor (Muel, 1980).
La H, una nena de 9 anys, també va formar part d’aquest grup. Durant la
tasca, preguntà si en el dibuix de la seva família podria dibuixar el seu pare que
és mort des de fa dos anys degut a una malaltia terminal. Es va deixar que fos
ella qui decidís si havia de dibuixar-ho o no tot tractant el tema de la manera
menys tràgica possible. El resultat és un pare amb aparença d’esperit que
s’apropa a la finestra on es representa la H. Tots els personatges semblen
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alegres però el dibuix té certa mancances d’elements de la casa com la porta. El
seu traç és dèbil, com la seva aparença, ja que és una nena que sembla que vol
passar constantment desapercebuda. D’altra banda, en entregar el dibuix del
seu arbre la nena exposà el següent discurs: “És l’arbre on jeuen les cendres del
meu pare, aquí (assenyalant la creu) hi ha una làpida amb el seu nom i una frase
i la meva mare li va fer un mosaic per adornar”. L’enteresa que mostrava alhora
que ho explicava era realment digne d’admirar.
En L, un nen de 9 anys, està diagnosticat per un trastorn de l’espectre
autista. Durant la sessió, semblava estar absent però elaborava els dibuixos amb
ganes i actitud proactiva. Totes les seves representacions podrien ser
relacionades amb un nen d’edat inferior a la seva, degut a la pobresa de detall,
el traç incontrolat i l’esquema corporal de les seves figures humanes. El seu arbre
es caracteritza per ser poc ferm, de tronc prim i frèvol, trets que Casanovas
(2012) relaciona amb nens amb tendència a inhibir pensaments. El seu dibuix de
la casa és força curiós. L’edificació es troba propera a un precipici, sense porta i
només quatre petites finestres que aconsegueixen donar un aspecte de
tancament i sobrietat. Per últim, segons afirma Corman (1967), amb l’elaboració
del dibuix de la seva família el nen demostra no tenir gaire clar el seu nucli
familiar.
La A, una nena de 10 anys, també formava part d’aquest grup de la
mostra. La seva actitud vers la tasca va ser del tot desconcertant, al principi
estava completament entregada. En primer lloc, va elaborar una casa que ocupa
tot el full i que, per fer-la ben recta fins i tot va demanar un regle. Va invertir el
seu temps en dibuixar i mostrava indecisió. En segon lloc, l’arbre que va crear
també ocupa tota la plana i dóna certa sensació de ser caòtic per la gran copa
feta a gargots. El fet de dibuixar ocupant gairebé tota la pàgina, té diverses
interpretacions, per exemple, pot ser degut a sentiments de omnipotència que
van acompanyats de fantasies compensatòries de frustració o agressió (Hammer
i Buck, 2004, citats a Vives, 2005). D’altra banda, Zimmerman i Garfinkle afirmen
que pot indicar agressivitat o descàrrega motora. En el moment en què se li va
fer la consigna sobre el dibuix de la família va mostrar cert negativisme, començà
a dubtar en com dibuixaria la seva germana amb Síndrome de Down. Es va

99

intentar que no trobés cap dificultat en dibuixar la seva germana pel fet de tenir
aquesta malaltia, però la A va acabar negant-se a fer el dibuix. Tant les
característiques esmentades anteriorment com la seva actitud durant la sessió
estan força relacionades, com també la seva manera de ser i actuar vers certes
situacions diàries.
La J, una nena de 9 anys, va fer tots els dibuixos però el què més crida
l’atenció és el de la seva família, degut a que deixa clar molts aspectes reals dels
membres que la conformen. Per una banda, només el pare és que té mans i ulls
amb pupil·les marcades, a més de ser la primera figura que va reproduir. La mare
i ella tenen ulls blancs i els seus germans en forma de puntets. El personatge
que apareix a la cantonada superior dreta és la seva germana petita, un nadó de
nou mesos al qual no sabia dibuixar i va decidir fer-ho d’aquesta manera un tant
desvaloritzada. Des de la perspectiva de Corman (1967), es podria dir que el
dibuix dóna a entendre que la figura paterna és la més valorada i a l’hora la que
té més autoritat. Al mateix temps, el nadó és tractat com a rival i la J reflecteix el
sentiment de gelosia que sent.
La E, una nena de 9 anys, va ser partícip de la sessió però només va tenir
temps de fer el dibuix de la seva família. Va invertir prou temps en ell, ambdues
cares del full tenen traços esborrats i mostrava indecisió a l’inici de la tasca. El
resultat és una petita família localitzada a la part esquerra del full i sense gaire
detall, fins i tot, les extremitats dels personatges són de palets. Els seus pares
estan separats i el que figura com a pare en realitat és el seu padrastre, la
germaneta petita de dos anys és fruit d’aquesta nova relació de la mare. Ara bé,
no ha dibuixat a l’altra germanastra, la qual assisteix a la mateixa escola que ella
però tenen una relació molt distant i enfrontada. Es pot dir que la E, ha reproduït
un dibuix basant-se en aquells que ella considera més propers pel fet de viure a
casa seva i que la cuiden, sense tenir en compte l’eliminació del seu pare.
En G, un nen de 9 anys, va duu a terme tots els dibuixos que es van
sol·licitar. Es caracteritzen per der força imaginatius a la vegada que un tant
estranys. Allò que més crida l’atenció és el de la seva família, en G fins i tot ha
plasmat els gustos musicals de la mare recreant-la amb una marca a la cara del
seu grup musical preferit. El nen també va verbalitzà que el seu germà estava
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representat com un follet, però no va deixar gaire clar el perquè. Quan va dir que
havia acabat el dibuix, ell no hi figurava. Aleshores, se li qüestionà si ell no
apareixia al dibuix i després de dubtar si afegir-se o no, decidí recrear-se a la
part dreta en horitzontal. A aquest fet Corman (1967) dóna com a possible
explicació que el nen no es consideri tant important o privilegiat d’aparèixer i
només se sent com a observador o espectador de la seva família.
En relació a la E.B, una nena de 9 anys, es pot dir que també va deixar
trets personals plasmats al dibuix. Primerament, la indecisió, no sabia com
dibuixar la casa i va haver de girar el full per tornar a començar. Es tracta d’una
casa amb petites finestres i porta tancada. A un costat apareix un garatge i a
l’altre un arbre, tot fet amb certa desgana i sense gaire detall o implicació. També
va fer el dibuix de la seva família, el més curiós és que ella no hi surt
representada d’igual manera que va fer en G però a ella no se li va preguntar i
va entregar així la seva representació. La primera figura és l’àvia paterna,
seguidament hi apareix la seva mare representada amb sabates de taló, després
hi figura el seu pare amb un maletí de viatge i per últim l’àvia materna. És una
nena plena d’inseguretats i pors, amb la seva mare no acaba de congeniar i la
seva relació és difícil, el seu pare viatja molt degut al treball però sempre parla
d’ell i el té força idolatrat. Per aquests motius, la nena passa gran part del temps
amb les seves àvies i es per això que les representa. Cal destacar també que
tots el personatges manquen de mans, omissió de les quals pot ser degut a un
sentiment de culpa o vergonya (Cid i Urbano, 2006).
En P.P, un nen de 9 anys, va fer tres dels quatre dibuixos. Tots ells es
caracteritzen per un traç molt fort i discontinu i amb una bona quantitat de detalls
remarcats. Ambdós arbres que dibuixà tenen marques al tronc i les copes són
abundants. Els troncs prims reflecteixen la seva sensibilitat i delicadesa
(Casanovas, 2012) , és un nen que transmet molta vulnerabilitat. El seus pares
estan separats i al dibuix de la família no hi apareix la figura paterna perquè mai
s’ha fet càrrec d’ell. La mare està representada sobre un pedestal i amb una
vestimenta força detallada. Al mig del full crida l’atenció l’aparició d’un gran núvol
buit i a la cantonada dreta hi ha una esborrada que sembla ser ell mateix, però
el nen finalment va decidir no representar-se.
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La M i la L, de 10 anys, són germanes bessones i en els dibuixos de la
seva família hi ha diferències tot i ser la mateixa. Fet que dóna peu a pensar en
què cadascuna d’elles té percepció diferent. En el cas de la L, situa els seus
progenitors en mig de la seva germana i ella, a més, la M en el seu dibuix està
un tant apartada qui en el seu dibuix recrea els pares en primer lloc, ella en el
segon i també representa la seva germana més allunyada. Deixen, per tant,
entreveure la seva relació distant, comparteixen grup d’amigues i classe però no
acaben de congeniar gaire bé.
La A.M, de 9 anys, va fer la família, la casa i l’arbre. En primer lloc, a la
família no apareix el seu pare tot i estar present a la seva vida ja que fins i tot
treballa a l’escola. Tots els personatges que apareixen crida l’atenció que tinguin
les mans amagades i els ulls tancats. Ambdós aspectes estan relacionats amb
persones un tant desconfiades, a la defensiva i amb dificultats per relacionar-se
amb la resta (Cid i Urbano, 2006). El seu arbre, de tronc gruixut i ple de marques,
reflecteix el predomini de la seva expressió emocional alhora que ha après dels
seus problemes (Casanovas, 2012). El dibuix de la seva casa és del tot
surrealista, es tracta d’una mansió plena de túnels i joguines, la casa dels somnis
que tot nen de la seva edat voldria tenir. La realitat és que la informació sobre
aquesta nena és força escassa, ja que durant la sessió passà desapercebuda i
tampoc acostuma a parlar sobre la seva vida.
La A.B, de 10 anys, és una nena que es caracteritza per estar sempre en
contra de la opinió dels altres, mostra una actitud desafiant i amb certa ràbia i
impotència. Aquest tret personal es veu reflectit en els cinc intents que va fer en
dibuixar la seva família, la inseguretat no li deixava veure que el que estava fent
era correcte i ho va repetir fins estar quasi satisfeta del resultat. El dibuix de la
persona, verbalitzà que era la seva mare, una dona alta i esvelta localitzada al
centre i ocupant gairebé tot el full. La seva casa és la més estranya de tot el grup,
parets que tremolen, dues finestres amb reixes i porta tancada. No s’ha trobat
cap explicació o possible hipòtesi per aquest fet però és realment interessant.
Pel que fa el seu arbre, el que més destaca és el gran conjunt de branques que
formen la copa sense fulles. La resposta de Casanovas (2012) a aquest aspecte
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és que es tracta d’una persona sociable però que cobreix les seves carències
mantenint-se actiu o estant amb gent.
Per últim, la P és una nena de 9 anys que ha arribat aquest any nova a
l’escola i té certes dificultats per obrir-se a la gent. És per aquest motiu que la
informació que es té d’ella és escassa. Les conclusions que es poden extreure
dels dibuix de la casa i la família estan relacionades amb els seus trets infantils
tant pel que fa l’animació d’un objecte inanimat, en aquest cas la casa, com les
extremitats de la seva família recreades en forma de palets i l’aparició de les
seves mascotes en aquest dibuix. A més, va dibuixar un avió, que és característic
de nens somniadors i amb moltes fantasies (Crotti i Magni, 2007) així que
concorda completament amb la impressió Guestàltica del dibuix i amb la seva
personalitat.
5.5. Grup del Centre C
Dia 14 d’abril de 2016
Aquesta última observació es va fer amb un grup de segon —edats entre 7 i 8
anys— del Centre C, situat a un barri on la majoria de les famílies es troben en
situació de risc socioeconòmic. Els alumnes que formen part d’aquest estudi
travessen o han travessat situacions que els hi ha afectat negativament en el seu
procés maduratiu i cognitiu. És per aquest motiu, que gran part de la mostra
d’aquest grup són nens amb actitud desafiant, es barallen sovint i mostren molta
inseguretat. D’altra banda, hi ha nens que van plasmar en els seus dibuixos certs
trets de la seva personalitat i la percepció que tenen de la seva família. Se’ls hi
va sol·licitar un lliure, l’HTP, la persona i l’animal (veure annex 9); tot i així, van
haver alumnes que no van reproduir tot el conjunt però sí algun dels esmentats
anteriorment. A continuació es troben descrits els casos de manera individual.
En P és un nen de 8 anys, fill únic i força sobreprotegit pels seus pares,
durant la sessió mostra una actitud de pessimisme i negativitat. Es tracta d’un
alumne que es frustra constantment pel fet de que els seus pares li concedeixen
tot allò que vol. A la classe, no entén que ha de respectar uns certs límits i
acostuma a descarregar la seva ràbia vers els seus companys, amb qui es
baralla sovint. El seu dibuix lliure és el què més crida l’atenció, es tracta d’un
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exèrcit de soldats amb tancs i míssils sobrevolant els aires. El nen verbalitzà que
tots els seus dibuixos són així i que no són de guerra, “els soldats només
protegeixen la ciutat” digué. El dibuix de la seva família és minúscul, es localitza
únicament a la part esquerra del full, sense cap detalls, els personatges no tenen
ni mans ni peus i les seves expressions són un tant terrorífiques. La casa
reflecteix buidor i solitud, a més, el fet de no tenir porta i unes finestres molts
petites dóna a entendre que és un nen amb dificultats per mostrar el seu interior
a la resta de persones (Casanovas, 2012). Del seu animal es pot dir que és
peculiar, es tracta d’un ós formiguer, posicionat cap a la dreta, fet que Maganto
(1988) interpreta com una oposició a la situació actual en la qual viu.
La N és una nena de 8 anys que ha hagut de presenciar el maltractament
per part del seu pare a la seva mare, a més, va patir la seva difícil separació. Des
d’aleshores aquesta alumna mostra immaduresa, inseguretat i dificultats per
establir vincles amb els demés. La seva casa aboca solitud i tancament, no té
portes i tampoc finestres, només una petita a la teulada. Hi ha certs esborranys
que denoten la falta de confiança en ella mateixa i el malestar que li aboca
l’element dibuixat. Al costat de la casa hi ha una nena volant, sense una
superfície on sostenir-se. Tot en miniatura, reflectint la seves ganes de passar
desapercebuda. A un altre full dibuixà una nena més gran però sense mans ni
peus, pot ser degut a la falta de contacte i de la imatge poc detallada que té sobre
la seva personalitat (Casanovas, 2012). En el dibuix de la seva família, no
apareix el seu pare amb qui ha deixat de mantenir contacte. Tant ella com la
seva mare i la seva germana apareixen amb un barret de follet, signe de certa
immaduresa o caràcter fantasiós.
En H, un nen de 7 anys, en iniciar la sessió no volia dibuixar res perquè
deia que no sabia. Després d’una estona i d’intentar convèncer-li, va arribar a la
conclusió de que faria un dibuix lliure, el resultat del qual és un vaixell amb dos
personatges a bord i tres peixos que neden pel fons del mar. Segons Davido
(1998), ambdós símbols poden reflectir ganes d’evadir-se i allò que amaga el
nen i no pot expressar. L’H és un nen ple d’inseguretats i ànsia de perfeccionisme
que mostra en els dibuix de la casa, plena de parts esborrades. Juntament amb
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el de la família, es podria dir que tenen trets molt infantils tant pel que fa
l’esquema corporal dels personatges com el seu traç poc ferm i incontrolat.
En I, un nen de 8 anys, té el paper de líder de la classe des de que
manipula i fa servir la violència amb els seus companys. És un nen que resol els
problemes discutint i amb baralles, tots els seus dibuixos lliures presentes signes
de violència com míssils, avions de guerra, un soldat ferit, tancs i un ring de
boxejadors. Durant la sessió també va mostrar el seu caràcter i actitud desafiant.
A més, en l’elaboració de l’animal es va decantar per un tigre—connotació
d’agressivitat i dominància (Maganto, 1988)—, en un principi no sabia com era i
se li oferí la opció de buscar per Internet imatges que li poguessin donar una
idea. En I va aprofitar aquest moment per buscar a l’ordinador fotografies de
guerra i l’exèrcit en comptes del que se li demanà. Pel que fa la representació de
la casa i la família, es denoten característiques relacionades amb la immaduresa,
com la falta de pues i mans de tots els personatges.
En P.L, un nen de 9 anys, està cursant segon de primària per segona
vegada. El centre va decidir que la repetició de nivell seria positiu per ell, degut
a l’important retràs evolutiu i cognitiu que l’impediria avançar en un curs superior.
Està diagnosticat per tenir atacs psicòtics i els Serveis Socials estan informats
del seu cas, ja que el seu pare acostuma a viure sota l’efecte de les drogues i la
beguda, és molt violent i gairebé mai es fa cura del seu fill. La seva mare d’en P
va decidir marxar fóra de Catalunya quan ell era més petit. Els tres dibuixos
lliures que va elaborar durant la sessió deixen sense paraules, tots ells presenten
violència mitjançant monstres de llargs dents, soldats, lluitadors, míssils,
ganivets, fletxes i espases. A més, el fet de que abundin els gargots i el traç tan
fort també denoten ràbia i potser és esdevé d’un succés determinat (Casanovas,
2012). La seva família la representa dins una casa on no hi és el seu pare i ell
apareix lluitant a un ring amb un dels seus cosins. El dibuix de l’HTP també
reflecteix certa ràbia pels cabells de la persona que hi apareix i el fet de ser un
lluitador, l’arbre és de tronc gruixut i de curta alçada i; la casa feta amb un traç
doble, amb alguns esborranys, sense finestres i una porta molt petita. Quan se li
demanà que elaborés un animal va dir moltes vegades que no sabia.
Generalment, és un nen molt negatiu i amb molta por a la frustració. El resultat
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de del dibuix és una bestiola de llargs dents, orelles punxegudes i urpes sobre
una illa en mig del mar; i dins l’aigua hi ha una piranya al fons del mar i un pop
amb una expressió indiferent.
En I.M té 7 anys i és un nen molt insegur pel fet d’estar sobreprotegit per
la seva germana gran i el seu pare, qui té un paper molt autoritari dins la família.
El seu dibuix lliure crida l’atenció pel fet de ser un hotel, tres personatges un tant
estranys i arbres darrere seu que no tenen gaire estabilitat. Tot i així, allò que el
fa més característic és que hi ha gran quantitat de parts esborrades signes de la
indecisió i inseguretat. L’HTP està format per dues persones d’esquema corporal
poc elaborat, un camí —necessitat d’establir relacions (Casanovas, 2012)— que
dóna pas a una casa sense gaire detall i uns arbres amb marques als troncs
rodejats de flors. Tots els elements van ser fets amb un traç poc precís.
En M, un nen de 8 anys, ha estat derivat al CSMIJ—Centre de Salut
Mental Infantil i Juvenil— perquè tant la família com els professionals de l’escola
s’han adonat que sovint es mostra absent, no fa cas d’allò que els adults li diuen
i té actituds molt rebels. Durant la sessió va elaborar dos dibuixos lliures on
apareixen elements com l’aigua, el fons marí, i animals aquàtics amb expressió
de ràbia o sent atrapats per una canya de pesca. Davido (1998) argumenta que
aquests elements tenen diferents interpretacions però es pot donar la possibilitat
de que el nen se senti sota la autoritat d’algú, o que presenta moltes dificultats
per relacionar-se amb altres persones. Pel que fa la seva família, el fet que més
destaca és que sembli una família de bitlles, cap personatge té extremitats, els
seus ulls són puntets i la seva expressió és de felicitat. En canvi, en el dibuix de
la persona sí que elaborà un noi amb extremitats, al costat del qual hi ha la casa
molt simple i amb una finestra de reixes que dóna sensació de buidor i evasió.
De la mateixa manera, l’arbre és poc elaborat i sense cap detall. Quan se li
demanà al M que elaborés el dibuix d’un animal, no va trigar gaire en decidir-se
i el resultat és un porquet al costat d’un bassal de fang. Maganto (1988) afirma
que aquest animal és símbol pejoratiu.
En I.Y és un nen de 7 anys amb certes dificultats en la psicomotricitat fina
i que encara té problemes per representar l’esquema corporal de la figura
humana, fet que li atorga als seus dibuixos molta immaduresa. Hi ha altres
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elements que també provoquen que les representacions semblin d’un nen menor
com ara l’ús del full sencer sense deixar espais i tot omplert de color, a més de
ser un tant caòtics. D’altra banda, en el dibuix de la seva família, la més petita és
la seva mare però el que més crida l’atenció és el coll llarguíssim que té el seu
pare, qui treballa a l’escola i és el seu professor d’informàtica. El coll pot ser un
clar símbol d’idealització vers aquesta figura (Cid i Urbano, 2006). Pel que fa el
dibuix de l’HTP, presenta dos arbres amb marques del tronc esborrades; un nen
amb un esquema corporal poc adequat a la seva edat (Crotti i Magni, 2007); i
una casa amb una llarga xemeneia i fum blanc que podria ser símbol indicatiu de
calidesa en les seves relacions familiars i la seva força interior (Casanovas,
2012).
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Annex 6: Dibuixos dels casos individuals

6.1. Família dibuixada per l’I

6.2. Casa dibuixada per en D
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6.3. Arbre dibuixat per en D

6.4. Persona dibuixada per en D

6.5. Animal dibuixat per en D
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6.6. Família dibuixada per en D
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Annex 7: Dibuixos Centre A
7.1: La família i dibuix de la Persona de l’E.
Cara A del
full

Cara B del full

111

7.2. Família de la Y.
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7.3. Família i dibuix de la persona de la L
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7.4. Família i dibuix de la persona de l’I.
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