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MORFOPSICOLOGIA. Nivell  I 

Formació de 12 h teòrica i pràctica.  

 2,4,11 i 18 de maig de 2016 

Dilluns i dimecres de 16 a 19 h. 

A ESEC Centre Formació (c. Concepció, 40. Sabadell). 
 

INSCRIPCIÓ 
Data límit d'inscripció 30 d’abril de 2016  

Preu: 210€ - Curs Bonificable 
Les empreses poden recuperar 156€.  

Autònoms  i aturats 15% dte.  

La Morfopsicologia és una ciència que combina la psicologia, la 

biologia i la fisiologia per saber, de forma immediata, el perquè  dels 
nostres comportaments o dels altres i dóna resposta a algunes 
preguntes que ens fem: ¿Per què sóc tan racional, emocional o 
instintiu? ¿per què sempre necessito reflexionar-ho tot? ¿per què sóc 
tan impulsiu i actuo abans de pensar-ho? ¿per què veig perills per tot 
arreu? ¿per què necessito dominar sempre l’entorn? ¿per què sóc tan 
curiós i impacient? ¿per què sóc tan selectiu o prudent?. 

COMPRÈN EL CARÀCTER I LA PERSONALITAT DE LES PERSONES  

A TRAVÉS DE LA FORMA DE LA SEVA CARA 

El nostre docent: el Josep Viñals Artigas és Diplomat en 

Morfopsicologia per la Société Française de Morphopsychologie. Té un 
Màster en Morfopsicologia aplicada a les vendes per l’IMPA (Institut de 
Morpho-Psychologie Appliquée) i també és Diplomat en PsicoMorfologia 
Facial per Sicograf.  
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DESCOBREIX-TE A TU MATEIX I APRÈN A COMPRENDRE ALS ALTRES 

OBJECTIUS:  
Identificar en el rostre els trets més rellevants de la personalitat, conèixer les nostres 
necessitats profundes, sovint inconscients, així com conèixer els nostres “a priori”, part 
conscient de la nostra personalitat.  
 

CONTINGUT:  
- Mòdul 1: Les bases de la Morfopsicologia. 
- Mòdul 2: El Marc ossi (les nostres necessitats vitals). 
- Mòdul 3: Els receptors (les portes d’entrada i sortida de la personalitat). 
- Mòdul 4: Pràctica interactiva entre l’alumnat. 
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