
AvaluaciÓ emocional i madurativa en 

infants d’educaciÓ infantil a travÉs del 
dibuix de la figura humana de Koppitz 

“El dibuix és un dels llenguatges més privilegiats a les primeres edats, on sovint les paraules no són suficients per expressar-se“ (Bonàs, 2006) 

◊◊◊ 

El test del dibuix de la figura Humana de Koppitz permet conèixer el grau de maduresa de l’infant i les seves actituds i preocupacions en el moment que ho realitza, 

En el seu test demana a l’infant que dibuixi una persona sencera, segons Koppitz dibuixar la figura humana és un acte innat per a l’infant que implica la projecció de 

si mateix. Aquesta investigació contempla que el dibuix podria aprofitar-se com una eina més d’avaluació dins del sistema educatiu, ja que ajuda al mestre a conèixer a 

l’infant en profunditat i així poder cobrir les seves necessitats. 

 OBJECTIUS 

     Correlacionar el grau de maduresa de l’infant obtingut en   

el test del dibuix de la figura humana de Koppitz amb el  

grau estimat per la mestra tutora de l’infant. 

 

 Comprovar si les categories emocionals obtingudes en la 

interpretació del test de Koppitz correlacionen amb les  

categories emocionals observades per la mestra tutora de l’infant. 

                 METODOLOGIA 

La mostra està configurada per 30 infants de p5, amb edats 

compreses entre els 5 i 6 anys, 15 d’una escola de Sant Quirze 

del Vallès i la resta de Cerdanyola del Vallès.    

Instruments 
 Prova del dibuix de la figura Humana de Koppitz (1987). 

 Sistema de puntuacions de Koppitz: ítems evolutius i  

indicadors emocionals (1987). 

 Supervisió de la informació extreta de cadascun dels dibuixos 

per un expert en test Projectius Gràfics. 

 Graella d’observació sobre el comportament de l’infant. 
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RESULTATS I DISCUSSIÓ 

Gràfic 1.:Coeficient de correlació de Pearson entre les puntuacions del nivell 
de maduresa estimat per la mestra i el nivell de maduresa de Koppitz de 

l’escola de Sant Quirze.  

Gràfic 2. Coeficient de correlació de Pearson entre les puntuacions del 
nivell de maduresa estimat per la mestra i el nivell de maduresa de 

 Koppitz de l’escola de Cerdanyola del Vallés. 

Els resultats mostren que hi ha una 
correlació positiva a les dues escoles, 
però només és significativa a l’escola 

de Cerdanyola. Es considera que 
aquest fet radicaria en el grau de  

coneixença dels infants per part de la 
mestra, atès que els resultats més 
positius i significatius de correlació 

provenen de l’escola de Cerdanyola, en 
la qual la mestra coneix des de fa més 

temps als infants. 

Gràfic 3.:Percentatges de relació entre les categories 
emocionals obtingudes al test de Koppitz i a l’avaluació 

de la mestra de l’escola de Sant Quirze. 

Gràfic 4.:Percentatges de relació entre les categories 
emocionals obtingudes al test de Koppitz i a l’avaluació de 

la mestra de l’escola de Cerdanyola del Vallés. 

Els percentatges de coincidència són  
superiors als de no coincidència, fet que     

demostra que els indicadors emocionals de 
Koppitz tenen una gran validesa, ja que  

reflecteixen la personalitat de l’infant en el 
moment que realitza el test.  

CONCLUSIONS 
 La correlació entre la informació que s’extreu del dibuix i 

l’avaluació de la mestra és positiva i  significativa. 
 

 Els infants poden mostrar les seves expressions i  
actituds en imatges i símbols gràfics molt abans que    

 puguin transmetre-ho amb conceptes verbals.  
 

 Importància del grau de coneixença de l’infant per duu a 

terme una interpretació més precisa.  

 

 El dibuix és un instrument útil per obtenir informació  

significativa sobre els infants. 

Agrair el suport a la tutora del treball 
de final de grau, Mariona Dalmau, així com a  

Francesc Rovira per la supervisió dels dibuixos. 
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