
 
 

PROCEDIMENT   DE   L’ACTIVITAT  

Abans   de   començar  

● Abans   de   realitzar   l’activitat   cal   omplir   l’autorització.  

● És  molt  important  que  tot  el  procés  que  s’explicarà  a  continuació  es  realitzi              

amb  el  mateix  correu  electrònic,  per  així  poder  comprovar  qui  ens  ha             

autoritzat   rebre   els   dibuixos.  

● És  molt  important  també  que  el  vostre  fill/a  no  escrigui  cap  nom,  ni  el  seu  ni  el                  

de   ningú,   en   els   seus   dibuixos.  

Passos   a   seguir   per   omplir   l’autorització  

1. Imprimir   el   document   proporcionat   anomenat   “autorització”.  

2. Omplir   aquest   document   amb   les   dades   necessàries   i   firmar-lo.  

3. Un   cop   omplert   el   document,   escanejar-lo.  

*En   cas   de   no   poder   escanejar-lo,   es   permet   fer-li   una   fotografia   (que   es   vegi   bé)  

amb   el   mòbil   o   algun   altre   aparell.  

4. Un   cop   escanejat   el   document   o   havent-li   fet   la   fotografia,   enviar-lo   al   següent  

correu   electrònic   <<    estudiants.uvic@gmail.com    >>   amb   l’assumpte  

“AUTORITZACIÓ”.  

5. La   data   límit   per   enviar   els   dos   dibuixos   i   l’autorització   és   el   dilluns   4   de   maig  

del   2020.   
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Com   ho   puc   fer   si   no   tinc   impressora?  

En  el  cas  de  l’autorització,  tots  aquells  que  no  tingueu  impressora,  tenim  com  a               

solució  que  copieu  a  mà  la  part  més  rellevant  de  l’autorització,  que  l’ompliu,  la               

signeu,  juntament  amb  la  data,  i  finalment  li  feu  una  fotografia  i  l’envieu.  És  a  dir,                 

s’han  de  seguir  els  passos  anteriors,  però  en  comptes  d’imprimir-la,  copiar-la  a  mà.              

Per  fer-ho  més  senzill,  en  aquest  cas,  reduïm  el  text.  El  què  hauríeu  de  copiar  seria                 

la  part  següent  que  està  en  cursiva,  omplint  els  espais  en  buit:  (no  cal  copiar  els                 

“puntets”)  

En/   Na   ……………………………………………………………………….  

com  a  pare/  mare/  tutor/a  (o  director/a)  de  ...……………………………..……….  autoritza  que  es  pugui              

realitzar  la  següent  activitat:  Observació  i  recollida  de  dibuixos,  amb  la  finalitat  exclusiva  de  realitzar                

el  Treball  de  l'assignatura  "Psicologia  del  desenvolupament  I”  de  la  Facultat  d’Educació,  Traducció  i               

Ciències   Humanes   de   la   Universitat   de   Vic.  

Signatura  

 

..........................................   ,   .............   de   ...........................................   de   20…  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVITAT  

Abans   de   tot,   l’activitat   consisteix   en   que   cada   nen   o   nena   ha   de   realitzar   dos  

dibuixos:  

● El    primer   dibuix    ha   de   ser   lliure,   el   nen   o   nena   pot   dibuixar   el   què   vulgui,  

sense   cap   mena   de   restricció.  

● El    segon   dibuix ,   pot   haver-hi   els   elements   que   el   nen   o   nena   vulgui,   però   ha  

de   contenir   com   a   mínim   UNA   PERSONA.   Pot   haver-hi   més   d’una   persona   si  

ell/a   ho   desitja.   Pot   també   dibuixar   altres   elements.  

NORMES   DELS   DIBUIXOS  

El   dibuix   ha   de   ser   amb   els   següents   materials:  

- Els   dibuixos   han   de   ser   sobre   un   full   blanc   DNA4   (mida   estàndard).  

- Es   pot   utilitzar   un   llapis,   colors   de   fusta,   o   ceres/ plastidecors.  

- NO   es   poden   utilitzar   retoladors   ni   altres   materials.  

- Es   pot   utilitzar   goma   per   esborrar.  

- NO  es  poden  utilitzar  materials  com  revistes  o  altres  papers  per  realitzar  un              

colaix .  

- El   dibuix   ha   de   ser   fet   a   mà,   NO   amb   ordinador.  

- És  molt  important  que  el  nen  o  nena  no  escrigui  CAP  nom  als  seus  dibuixos,                

ni   el   seu   ni   el   de   cap   altra   persona.  

- Cal  que  amb  un  racó  del  dibuix,  a  la  part  de  davant,  el  nen  o  nena  escrigui  la                   

seva   edat,   i   si   és   nen   o   nena.  

 

 

 



 
 

Passos   a   seguir   per   fer   els   dibuixos  

1. Un  cop  fets  els  dos  dibuixos  amb  els  materials  corresponents,  cal  ficar  l’edat  i               

el  sexe  del  vostre  fill/a  a  la  part  de  davant  del  dibuix,  amb  un  racó  (sempre                 

que   no   distorsioni   el   dibuix).  

2. Un   cop   està   tot   fet,   cal   escanejar   els   dos   dibuixos,   per   separat.  

*En  cas  de  no  poder  escanejar-los,  se’ls  hi  pot  tirar  una  foto  (que  es  vegi  bé)  a  cada                   

un.  

3. Un  cop  escanejat  o  havent  fet  les  fotos,  cal  enviar-les  a  aquest  correu              

<<    estudiants.uvic@gmail.com    >>,   amb   l’assumpte   “DIBUIXOS”.  

4. La  data  límit  per  enviar  els  dos  dibuixos  i  l'autorització  és  el  dilluns  4  de  maig                 

del   2020.   

*En  cas  de  tenir  qualsevol  dubte,  ens  podeu  escriure  al  correu            

<< estudiants.uvic@gmail.com  >>,  amb  l’assumpte  “DUBTES”,  i  nosaltres  us          

respondrem   el   més   aviat   possible.  

MOLTES   GRÀCIES   PER   LA   VOSTRA   PARTICIPACIÓ!!  

ÀNIMS!  
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