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NOM DEL TEST

FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Adaptació i conducta
Avaluació de les habilitats funcionals quotidianes
necessàries per desenvolupar-se de manera
autònoma en la vida diària

Intel·ligència i
desenvolupament/adaptació i
conducta / intel·ligència i
desenvolupament

20 min. per exemplar
aproximadament

De 0 a 89 anys

Quadern Infantil Pares de 0-5 anys: 2,80€
Quadern Escolar Pares de 5-21 anys: 2,80€
Quadern Escolar Professors de 5- 21 anys: 2,80€
Quadern Infantil Professors de 2- 5 anys: 2,80€
Quadern Adults 16 – 89 anys: 2,80€
Correcció informàtica presencial: 2€

Avaluació del grau de desviació conductual de
l'alumne a l'aula com a base per ampliar l'avaluació
o programar la intervenció posterior

Adaptació i conducta

Entre 5 i 10 minuts
aproximadament

De 3 a 13 anys (Educació Infantil i
Primària)

Full de respostes : 0,76 €

Adaptació i conducta

10 min. aproximadament

De 13 a 17 anys

Quadernet : 1,15€
Fulls de respostes: 0,60€
Fulls de perfil: 0,60€

Adaptació i conducta

45 minuts aproximadament

Adolescents de 12 a 17 anys (1r i 2n
cicles de l'ESO

Full de respostes autocorregible: 1,23 €
Quadern de preguntes: 2,49 €

Adaptació i conducta/ Addiccions

de 5 a 10 min. cada
qüestionari,
aproximadament

Adolescents a partir de 13 anys i
adults

Qüestionari ADITEC-I: 1 €
Qüestionari ADITEC-M: 1 €
Qüestionari ADITEC-V: 1 €
Correcció informàtica presencial: 2 €

Adaptació i conducta/
Assetjament Escolar

_____

Professors, pares i educadors

No conté cap material

AVANCEMOS (Enseñanza de
habilidades sociales para
adolescentes 12-18 años)

1. Dotar als adolescents d'un repertori ampli
d'habilitats instrumentals, cognitives i control
emocional, que puguin utilitzar per millorar la
qualitat de les seves relacions socials, de manera
molt concreta, per resoldre o prevenir problemes o
dificultats en les seves relacionas amb altres
persones 2. Desenvolupar una actitud ètica de
respecte als drets dels demés i als seus propis. 3.
Aconseguir l'adquisició i consolidació en els
adolescents d'un sistema de valors que pugui guiar
el seu comportament social per a que estiguin
decidits a respectar als demés, evitant produir
danys o perjudicis 4. Reduir la freqüència i intensitat
d'interaccions agressives entre els adolescents, tant
en l'àmbit escolar com fora d'aquest. 5. Augmentar
la freqüència i intensitat d'interaccions adequades
entre els adolescents, tant en l'àmbit escolar com a
fora d'aquest àmbit

Habilitats Socials / Adaptació i /
Conducta Programes d'Intervenció

Variable

De 12 a 18 anys

DRETS DE REPRODUCCIÓ LLIURES PER ALS CONTINGUTS:
- Materials de l'Entrenador
- Quadern de l'alumne

AVE (Acoso y violencia escolar)

Avaluació de la violència i l’assetjament psicològic i
físic rebut a l’entorn escolar i dels perjudicis rebuts

Adaptació i conducta /
Assetjament Escolar

De 25 a 35 min.

De 2n de Primària a 2n de Batxillerat

Full de respostes : 3,50 €
Correcció informàtica presencial : 2 €

ABAS-II (Sistema de Evaluación
de la Conducta Adaptativa)

ACE.
Alteración del
Comportamiento en la Escuela

ACS (Escalas de afrontamiento
para adolescentes)
AECS. Actitudes y Estrategias
Cognitivas Sociales

ADITEC. Evaluación y
Prevención de la Adicción a
Internet, Móvil y Videojuegos

ARCO (Programa per millorar la
convivència escolar)

Avaluació de les diferents formas o maneras que els
adolescents utilitzen per afrontar (Coping) els seus
problemes
Avaluació de la competència social de l'adolescent i
dels aspectes que faciliten o dificulten la seva
adaptació social.
Avaluació i prevenció de les addiccions
tecnològiques (Internet, telèfon mòbil i videojocs)
en adolescents. L’avaluació i la prevenció de les
diferents addiccions, poden fer-se per separat o de
manera conjunta.
Programa per millorar la convivència escolar.
Ensenya a abordar els conflictes quotidians dins i
fora de l'aula. Per a això els estudiants han de
conèixer el procés i les habilitats necessàries per
negociar, intervenir o consensuar en grup.

Preus amb IVA inclòs (21%)

LLISTAT DE TESTS PSICOLÒGICS/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ/ JOCS TERAPÈUTICS

Revisió de preus: gener 2018
Material disponible en català

NOM DEL TEST

FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Adaptació i conducta

Una de les proves mes reconegudes
internacionalment per l'avaluació de la conducta
adaptativa e inadaptativa dels nens i adolescents,
tant en camp escolar com en el clínic.

Intel·ligència i
desenvolupament/adaptació i
conducta / atenció i hiperactivitat

Variable, entre 10 i 20 min.
els qüestionaris per a pares
i tutors, i 30 min.
l'autoinforme

A partir de 3 fins a 18 anys.
Nivell 1 (3-5 anys) Nivell 2 (6-12
anys) ATENCIÓ S2 a partir 8 anys
Nivell 3 (12-18 anys) Autoinforme a
partir dels 8 anys

SISTEMA D'OBSERVACIÓ DE L'ESTUDIANT: 1,35€
HISTÒRIA ESTRUCTURADA DEL DESENVOLUPAMENT: 2€
BASC P1+: 2,70€
BASC T1 2,70€
BASC S2 AUTOINFORME (a partir de 8 anys): 2,70€
BASC P2 : 2,70€
BASC T2 : 2,70€
BASC S3 autoinforme : 2,70€
BASC P3 : 2,70€
BASC T3 : 2,70€
Correcció informàtica no disponible

Avaluació de les funcions executives per part dels
pares i professors en nens de 2 a 5 anys

Adaptació i conducta / atenció i
hiperactivitat /Neuropsicològic

De 10 a 15 minuts

De 2 a 5 anys

Quadern de preguntes: 2,16 €
Correcció informàtic presencial: 2€

Prova de referencia per l’avaluació de les funcions
executives per part dels pares mares i professors

Adaptació i conducta / atenció i
hiperactivitat /Neuropsicològic

De 10 minuts

De 5 a 18 anys

Full de correcció Escola : 2,15 €
Full correcció Familia: 2,15 €
Correcció informàtic presencial: 2€

Prova de referencia per l’avaluació de les funcions
executives per part dels pares mares i professors

Avalua i distingeix entre
l'agressivitat premeditada, per
aconseguir un objectiu i
l'agressivitat impulsiva, com a
resposta a una amenaça./ atenció
i hiperactivitat /Neuropsicològic

De 10 minuts

De 5 a 18 anys

Full de correcció Escola : 2,15 €
Full correcció Familia: 2,15 €
Correcció informàtic presencial: 2€

C.P.E.I (Cuestionario de
conducta perturbadora en
educación infantil)

Facilita el diagnòstic preventiu

Psicopatologia i forense /
Personalitat / Adaptació i
conducta

15 min.

De 3 a 5 anys

Full de respostes autocorregible: 1,25€

CACIA. Cuestionario de AutoControl Infantil y Adolescente

Avaluació del perfil motivacional de l'avaluat de
cara a la selecció, la gestió del talent, l'orientació
vocacional, el coaching o el desenvolupament
personal i professional.

Adaptació i conducta

Entre 30 i 40 minuts, segons
l'edat.

D'11 a 19 anys (de 6è de Primària a
2n de Batxillerat).

Full de respostes autocorregible: 1,94 €

CAPI-A. Cuestionario de
Agresividad Premeditada e
Impulsiva en Adolescentes

Avalua i distingeix entre l'agressivitat premeditada,
per aconseguir un objectiu i l'agressivitat impulsiva,
com a resposta a una amenaça.

Adaptació i conducta

Variable, entre 10 i 15
minuts.

Adolescents, de 12 a 17 anys.

Full de respostes autocorregible: 1,47 €

CRI-A (Inventari de respostes
d'afrontament per adults)

Avaluació de les estratègies d’afrontament de
l’estrès

Intel·ligència emocional /
Ansietat, depressió i estrés

Variable entre 10 i 30 min.

Adults

Full de respostes autocorregible: 2,35€

DSA. Programa de Desarrollo
Socio-Afectivo

El seu objectiu és estimular el desenvolupament
afectiu i social dels escolars a través d'activitats que
es poden integrar en la programació escolar.

Adaptació i conducta / Programes
d'Intervenció

Variable

A partir de 12

No conté cap material

EHS (Escala de Habilidades
Sociales)
EMPECEMOS (Programa para la
Intervención en Problemas de
Conducta Infantiles )

Avaluació de l'asserció i de les habilitats socials en
adolescents i adults
Manual per l'entrenament de pares i mares en
habilitats de resolució de problemes de conducta
infantil.

Habilitat Socials / Adaptació i
Conducta

15 min. aproximadament

Adolescents i adults

Full de respostes autocorregible: 1,40€

Adaptació i conducta / Programes
d'Intervenció

12 sessions setmanals de 90
minuts cada una,
aproximadament.

Pares de nens de 5 a 11 anys.

No conté cap material

BASC (Sistema de evaluación
de la conducta de niños y
adolescentes)

BRIEF-P
(Avaluació conductual de les
funció executiva – Versió
Infantil)
BRIEF-2
Avaluació conductual de les
funció executiva

BRIEF-2
Avaluació conductual de les
funció executiva
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NOM DEL TEST

ESCEPI (Enseñanza de
Habilidades Cognitivas para
Resolver Problemas
Interpersonales. Educación en
Valores para la Convivencia

ESPA-29 (Escala de
Socialización Parental en la
Adolescencia)

IECI. Inventario de Estrés
Cotidiano Infantil

JAHSO (Programa Jugando y
Aprendiendo Habilidades
Sociales)

FINALITAT
1. Facilitar un repertori ampli d'habilitats cognitives
que puguin utilitzar per a resoldre, per prevenir o
resoldre dificultats en les seves relacions amb altres
persones
2. Desenvolupament d'una actitud ètica de respete
als drets dels demés i als seus propis
3. Aconseguir, l'adquisició i consolidació d'un
sistema de valors que orienti els seu comportament
social respectant als demés, evitant produir algun
tipus de danys o perjudicis
Avaluació de las relacions entre pares i fills
mitjançant la valoració de les reaccions dels
progenitors davant 29 situacions rellevants de la
vida diària.
Avaluació de les respostes que s'emeten en la
infància com a reacció a estressors quotidians,
constituïts per multitud de petites dificultats del dia
a dia que poden estar pesant sobre els nens sense
que siguem conscients.
Instrument de prevenció i tractament de problemes
interpersonals. Afavoreix la interacció entre
alumnes i, entre professors tant en el seu
funcionament present com en el futur del nen,
beneficiant el procés educatiu i el rendiment
acadèmic interpersonales.

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Habilitats Socials / Adaptació i /
Conducta Programes d'Intervenció

No fixat

De 4 a 10 anys

DRETS DE REPRODUCCIÓ LLIURES PER ALS CONTINGUTS:
1. Metodologia.
2.- Unitats Didàctiques (inclòs la identificació de sentiments).
3.-Quadern del professor i Alumne, Cartell i Felicitadors.

Família i parella / Adaptació i
Conducta

20 minuts aproximadament

De 12 a 18 anys. (De 1º de la ESO a
2º de Batxillerat)

Full respostes autocorregible: 2,35€

Adaptació i Conducta / Ansietat,
Estrès i Depressió

Variable, entre 15 i 25
minuts.

De 6 a 12 anys (de 1r a 6è de
primària).

Full respostes autocorregible: 1,20 €

Habilitats Socials / Adaptació i /
Conducta Programes d'Intervenció

No fixat

Entre 9 i 12 anys

Quadern de l'alumne: 3,25€
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PREU

Adaptació i conducta
Personalitat / Psicopatologia i
forense / Adaptació i conducta
/Ansietat, Estrès i Depressió

Variable, 45 minuts
aproximadament.

Adolescents de 12 a 18 anys.

Full de respostes: 3,09 €
Quadern de preguntes: 4,04 €
Correcció informàtica presencial: 2€

Família i parella / Adaptació i
Conducta

Variable de 10 a 15 minuts

De 18 anys en endavant

Quadernets d'anotació lliures de copyright.
Correcció informàtica presencial gratuita.

Família i parella / Adaptació i
Conducta / Programes
d'Intervenció

Variable

Nens, adolescents i progenitors
implicats

No conté cap material

Adaptació i Conducta /
Personalitat

10 minuts aproximadament

de 15 a 18 anys

Full de respostes: 1,44 €
informàtica presencial: 2€

Avaluació i detecció de problemes en adolescents

Adaptació i Conducta
/Ansietat/Depressió

20 min aproximadament

De 12 a18 anys

Quadernet (Català) : 3,30 €
Full de respostes: 1,65€
Correcció informàtica presencial: 2€

Programa per treballar les habilitats
socioemocionals amb adolescents

Adaptació i Conducta /
Intel·ligència emocional

18 sessions setmanals de 55
minuts cadascuna,
aproximadament.

SENA (Sistema de Evaluación
de Niños y Adolescentes )

Avaluació dels principals problemes emocionals i
de conducta de nens i adolescents

Personalitat / Intel·ligència
emocional / Psicopatologia i
forense / Autoestima / Adaptació i
conducta / Trastorns de
l'alimentació / Atenció /
Hiperactivitat / Ansietat, estrés i
depressió / Assetjament Escolar /
Neuropsicològic

Entre 15 i 20 min. Els
qüestionaris per a pares i
professors; entre 30 i 40
min. Els qüestionaris
d'autoinforme

De 3 a 18 anys. Nivell 1 infantil (3-6
anys); Nivel 2 Primària (6-12 anys);
Nivel 3 Secundària (12-18 anys).

Full de respostes Infantil-Familia: 2,40€
Full de respostes Infantil-Escola: 2,40€
Full de respostes Primària-Família: 2,40€
Full de respostes Primària-Escola: 2,40€
Full de respostes Primària autoinforme de 6-8 anys: 2,40€
Full de respostes Primària autoinforme de 8-12 anys: 2,40€
Full de respostes Secundària-Família: 2,40€
Full de respostes Secundària-Escola: 2,40€
Full de respostes Secundària autoinforme: 2,40€
Correcció informàtica presencial: 2€

SOC. Escala de Dificultades de
Socialización de Cantoblanco

Avaluació de tres trets de personalitat: impulsivitat,
absència de por i recerca de sensacions, en relació a
problemes de socialització.

Adaptació i Conducta

20 minuts aproximadament

Adolescents a partir de 13 anys i
adults

Full de respostes 2,98 €
informàtica presencial: 2€

SPECI (Screening de Problemas
Emocionales y de Conducta
Infantil)

Identificació de problemes emocionals i de
conducta en nens de 5 a 12 anys..

Intel·ligència emocional /
Adaptació i conducta / Atenció /
Hiperactivitat / Ansietat, estrés i
depressió

10 min. aproximadament

Nens entre 5 i 12 anys (desde 3r
d'Educació Infantil a 6è d'Educació
Primària)

Full de respostes autocorregible: 1,45€

PAI-A. Inventario de Evaluación
de la Personalidad para
Adolescentes
PEE (Perfil de estilos
educativos)

PIVIP. Programa de
Internvención para Víctimas de
Interferencias Parentales

PSYMAS. Cuestionario de
Madurez Psicológica

Q-PAD.
Cuestionario para la Evaluación
de Problemas en Adolescentes
SEA (Programa). Desarrollo de
Habilidades Sociales,
Emocionales y de Atención
Plena para Jóvenes

Avaluació de les característiques de la personalitat
més rellevants en l'avaluació clínica i forense
d'adolescents.
Valoració de manera quantitativa i qualitativa les
actituds i valors davant l’educació de fill o alumnes,
i els hàbits educatius dels pares.
Preservar als nens del conflicte i de les
interferències parentals, oferint-los estratègies
adaptatives i protectores i a la vegada ajudant als
progenitors a ser conscients del mal que poden
causar als seus fills, oferint-los recursos per a
millorar el rol parental
Avaluació de la maduresa psicològica en
adolescents, entesa com la capacitat d'assumir
obligacions i prendre decisions responsables,
considerant les característiques i necessitats
personals

De 11 a 15 anys

Correcció

Quadernet de fitxes: 12,71 €

Correcció
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T.A.H.D.I (Cuestionario
multifactorial de diagnóstico de
los Trastornos de la Atención
y/o Hiperactividad y los
trastornos de Distrés Infantil)

Facilita al terapeuta el diagnòstic diferencial entre
els trastorns de atenció amb o sense Hiperactivitat i
Destrés Infantil, incloent los quadros de Estrés
Posttraumàtic.

Atenció / Hiperactivitat

No fixat

De 4 de 14 anys

TAHDI A- Risc de TDA-H : 0,85€
TAHDI B- Valoració del temperament: 0,85€
TAHDI C- Taules de diagnòstic diferencial dels símptomes de TDAH: 0,85€
TAHDI D- Guia per a detectar problemes neuromotrius,
cospacials, visuals i auditius: 0,85€
TAHDI E- Diagnòstic del Síndrome de Distrès a la infància: 0,85€
Guia problemes visuals: 0,85€
Guia problemes auditius: 0,85€

TAMAI (Test Autoevaluativo
Multifactorial de
autoadaptación infantil)

Avaluació de la inadaptació personal, social, escolar
y familiar y, també de les aptituds educadores dels
pares

Adaptació i conducta

Variable, de 30 a 40
minutos

De 8 a 18 anys

Full de respostes: 2,55€
Correcció informàtica presencial: 2€

ADITEC. Evaluación y
Prevención de la Adicción a
Internet, Móvil y Videojuegos

Avaluació i prevenció de les addiccions
tecnològiques (Internet, telèfon mòbil i videojocs)
en adolescents. L’avaluació i la prevenció de les
diferents addiccions, poden fer-se per separat o de
manera conjunta.

Adolescents a partir de 13 anys i
adults

Qüestionari ADITEC-I: 1 €
Qüestionari ADITEC-M: 1 €
Qüestionari ADITEC-V: 1 €
Correcció informàtica presencial: 2€

Addiccions
Adaptació i conducta/ Addiccions

de 5 a 10 min. cada
qüestionari,
aproximadament
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Ansietat, depressió i estrés
BAI
Inventario de Ansiedad de Beck
BDI-II (Inventario de depresión
de Beck)

BYI-2 (Inventairos de Beck para
niños y adolescentes)

CAS (Cuestionario de ansiedad
infantil)
CDI (Inventario de depresión
infantil)
CDS (Cuestionario de depresión
para niños)
CECAD (Cuestionario educativo
clínico: ansiedad y depresión)
CET-DE (Cuestionario
Estructural Tetradimensional
para la Depresión)
CESQT. Cuestionario para la
Evaluación del Síndrome de
Quemarse por el Trabajo

CMASR-2

CRI-A (Inventari de respostes
d'afrontament per adults)

Avaluació breu de l'existència i severitat de
símptomes d'ansietat.

Ansietat

Entre 5 i 10 min

Adolescents a partir de 13 anys i
adults

Medir la severidad de la depresión

Depressió

Entre 5 i 10 min.

Adolescents a partir de 13 anys

Full de respostes: 1,29

Full de respostes: 1,55€
Full de respostes BDI-Y (Depressió): 1,95€
Full
de respostes BAI-Y (Ansietat): 1,95€
Full de
respostes BANI-Y (Ira): 1,95€
Full de
respostes BDBI-Y (Conducta disruptiva): 1,95€
Full de
respostes BSCI-Y (Autoconcepte): 1,95€
Quadern respostes
aplicació combinada: 8,40€
Correcció informàtica
presencial individual: 2,00€
Correcció informàtica presencial
combinada: 10€

5 inventaris autoaplicats que es poden utilitzar per
separat o combinats i que permeten avaluar la
depressió, l’ansietat, la ira, la conducta disruptiva i
l’autoconcepte

Depressió, Ansietat, Ira, Conducta
disruptiva, Autoconcepte

Entre 5 i 10 minuts per cada
inventari

Nens i adolescents d’edats
compreses entre 7 i 18 anys i 11
mesos

Apreciació del nivell d'ansietat infantil.

Ansietat, Estrès i Depressió

Variable, entre 20 i 30 min.

De 6 a 8 anys

Full de respostes autocorregible: 1,35€

Ansietat, Estrès i Depressió

Variable, entre 10 i 25 min.

De 7 a 15 anys

Full de respostes autocorregible: 2,35€

Ansietat, Estrès i Depressió

Variable, entre 30 i 40 min.

De 8 a 16 anys

Full de respostes 0,60€
Correcció informàtica presencial: 2€

Ansietat, Estrès i Depressió

Entre 10 i 20 min.

A partir de 7 anys

Full de respostes: 3€
Correcció informàtic presencial: 2€

Ansietat, Estrès i Depressió

Variable, entre 10 i 15 min.

Adolescents a partir de 12 anys i
adults

Quadern d'anotació CET-DE: 1,55 €
Quadernet d'anotació "Breve CET-DE": 1,05€
Quadernet d'anotació ETD: 1,55 €

Ansietat, Estrès i Depressió

Entre 5 i 10 minuts

Adults

Full de respostes autocorregible: 1,20€ Full de respostes
autocorregible "Desencanto profesional " : 1,20 €

Ansietat i Estrès

Escala total : 10 a 15
minuts. Escala breu: 5
minuts aprox

Nens i adolescents de 6 a 19 anys

Qüestionari: 1,80 €

Intel·ligència emocional /
Ansietat, depressió i estrés

Variable entre 10 i 30 min.

Adults

Full de respostes autocorregible: 2,35€

Família i parella / Ansietat,
depressió i estrés

Variable entre 10 i 15 min.

Adults a partir de 18 anys

Full de respostes autocorregible: 1,20€

Avaluació rápida de la sintiomatologia depresiva en
nens
Instrument d’avaluació de la depressió en nens i
adolescents, tant en els aspectes (el positiu i el
depressiu) com en els específics (8 escales)
Avaluació de l'ansietat i la depresió en nens i joves
Instrumento útil per la tipificació, la deteccció, el
diagnòstic i la representació gràfica de les
depressions, tant a les activitats clíniques cotidianes
como als plans de investigació
: Ofereix una mesura de la resposta a l'estrès
laboral crònic que s'origina en els professionals
dedicats als serveis o a l'atenció a persones
(burnout).
Avalua el nivell i la naturalesa de l’ansietat en nens
amb problemes d'estrès acadèmic, ansietat davant
els exàmens, conflictes familiars , addiccions,
conductes pertorbadores , problemes de
personalitat, entre d’altres
(Avaluació de les estratègies d’afrontament de
l’estrès

DERA (Cuestionario de
desajuste emocional y recursos
adaptativos en infertilidad)

Avaluació de les estratègies d’afrontament de
l’estrès

EAE. Escalas de Apreciación del
Estrés

Avaluació de la incidència i la intensitat amb que
afecten la vida de cada subjecte les diferents
situacions estressants

Ansietat, Estrès i Depressió / Salut
laboral

Variable, al voltant de 20
minuts per a cada escala.

Adults, de 18 a 85 anys

Full de respostes: 0,41 €
preguntes Escala G : 0,58 €
Quadern de preguntes Escala S : 0,58 €
Quadern de preguntes Escala C : 0,58 €
Quadern de preguntes Escala A : 0,58 €

Quadern de

Preus amb IVA inclòs (21%)
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EGEP-5 (Avaluació Global del
Estrès Posttraumàtic
Adaptada als criteris del DSM5)

Avaluació de la simptomatologia posttraumàtica i
diagnòstic del trastorn per estrès posttraumàtic
(TEPT) segons criteris del DSM-5en víctimes adultes
de diferents esdeveniments traumàtics

IDER (Inventario de Depresión
Estado/Rasgo)

Avaluació del component afectiu de la depresió:
estat i tret
Avaluació de les respostes que s'emeten en la
infància com a reacció a estressors quotidians,
constituïts per multitud de petites dificultats del dia
a dia que poden estar pesant sobre els nens sense
que siguem conscients.
Avaluació de respostes cognitives, fisiològiques i
motoras d’ansietat davant situacions de la vida
quotidiana.

IECI. Inventario de Estrés
Cotidiano Infantil

ISRA (Inventari de Situacions i
Respostes d'Ansietat)
JSS (Cuestionario de estrés
laboral)
PAI-A. Inventario de Evaluación
de la Personalidad para
Adolescentes
Q-PAD.
Cuestionario para la Evaluación
de Problemas en Adolescentes

STAI (Cuestionario de Ansiedad
Estado/Rasgo)

Avaluació de l’estrés laboral
Avaluació de les característiques de la personalitat
més rellevants en l'avaluació clínica i forense
d'adolescents.

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Psicopatologia i forense /
Ansietat, estrès i depressió

30 minuts aproximadament

Adults a partir de 18 anys

Full de respostes + Full exemplar : 1,70 €
Correcció informàtica opcional i presencial:: 2€

Ansietat, Estrès i Depressió

Variable, entre 7-10 min.

Adolescents, joves i adults

Full de respostes autocorregible: 1,40€

Adaptació i Conducta / Ansietat,
Estrès i Depressió

Variable, entre 15 i 25
minuts.

De 6 a 12 anys (de 1r a 6è de
primària).

Full respostes autocorregible: 1,20 €

Ansietat, Estrès i Depressió

Variable, 50 min.
aproximadament

A partir de 16 anys

Variable entre 15 i 20 min.

Adults

Variable, 45 minuts
aproximadament.

Adolescents de 12 a 18 anys.

Ansietat, Estrès i Depressió / Salut
laboral
Personalitat / Psicopatologia i
forense / Adaptació i conducta
/Ansietat, Estrès i Depressió

Full de perfil (sistema de respostes) 0,75 €
Full de perfil (trets específics) 0,75€
Quadernet: 1,30€
Full de respostes : 4,15€
Correcció informàtica presencial: 2€
Full de respostes: 3,09 €
Quadern de preguntes: 4,04 €
Correcció informàtica presencial: 2€

Avaluació i detecció de problemes en adolescents

Adaptació i Conducta
/Ansietat/Depressió

20 min aproximadament

De 12 a18 anys

Quadernet (Català) : 3,30€
Full de respostes: 1,65€
Correcció informàtica presencial: 2€

Autoavaluació de la ansietat com estat transitori
(Ansietat/estat) i com a tret latent (Ansietat/ tret).

Ansietat, Estrès i Depressió

Variable, 20 min.
Aproximadament

Adolescents i adults

Full de respotes: 1,15€

Preus amb IVA inclòs (21%)
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MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Ansietat, depressió i estrés
STAIC (Cuestionario de
Autoevaluación Ansiedad
Estado/Rasgo en niños)

Avaluació de la Ansietat-Estat i la Ansietat - Tret.

Ansietat, Estrès i Depressió

Variable, entre 15 i 20 min.

De 9 a 15 anys

Full de respotes: 1,10€

STAXI-2 (Inventario de
expresión de ira estado-rasgo)

Avalua l’experiència, l’expressió i el control de l’ira

Ansietat, Estrès i Depressió

Entre 10 i 15 minuts

Adolescents i adults

Full de respostes autocorregible: 2,35 €

STAXI-NA ( Inventario de
Expresión de Ira Estado-Rasgo
en Niños y Adolescentes )

Avalua l’experiència, l’expressió y el control de la
ira.

Ansietat, Estrès i Depressió

Aproximadament 15 -30
minuts

De 8 a 17 anys

Full de respostes autocorregible: 2,25 €

Aprenentatge

ABC Dislexia (Programa de
lectura i escriptura)

Programa estructurat d’ intervenció en dislèxia.

Programes d'Intervenció / Dislèxia

Variable, al voltant dels 45
min.

A partir de 5 anys

Joc de lletra P (quadern professor+ quadern alumne): 14,95€
Joc de lletra R (quadern professor+ quadern alumne): 14,95€
Joc de lletra B (quadern professor+ quadern alumne): 14,95€
Joc de lletra T (quadern professor+ quadern alumne): 14,95€

A-RE-PA

Anàlisi del retard de la parla. Protocols per a
l’anàlisi de la fonètica i la fonologia infantils

Llenguatge

Variable

De 3 a 6 anys

No conté cap material

Estimació de la competència lingüística

Llenguatge

Variable

De 5 a 14 anys

Quadern no disponible a la venda

Detecció rapida de la dislèxia en nens

Dislèxia

Variable, entre 25 i 45 min.

De 6 anys i mig a 11anys i mig

Quadern d'anotació: 3,30 €

Lectura

Aprox. 30 min.

De 6 a 8 anys

Full exemplar ECL-1: 1,40€

Lectura

Aprox. 30 min.

De 9 a 10 anys

Full exemplar ECL-2: 2,20 €
Quadern de primària: 5,65€
Quadern de secundària: 5,65€
Full de respostes primària: 0,85€
Full de respostes secundària : 0,85€
Correcció Informàtica Presencial: 2€

BLOC-S - R (Bloc Sreenning
Revisado)
DST-J (Test para la detección de
la dislexia en niños)
ECL-1 (Evaluación de la
Comprensión Lectora )
ECL-2 (Evaluación de la
Comprensión Lectora )

Valoració del nivell de comprensió lectora en
escolars, de 6 a 8 anys
Valoració del nivell de comprensió lectora en
escolars, de 9 a 10 anys

ECOMPLEC (Evaluación de la
Comprensión Lectora)

Avaluació de la competència lectora dels alumnes
davant diferents tipus de texts, nivells de
representació i tipus de comprensió seguint un
model similar al utilitzat als estudis PISA.

Lectura

60 min. aprox.

De 9 a 11 anys (ECOMPLEC-Pri; 4t i
6è d'E. Primària) i de 13 a 15 anys
(ECOMPLEC-Sec; 2n i 4t d'ESO)

IHE. Inventario de Hábitos de
Estudio

Avaluació dels hàbits de treball i estudi mitjançant
quatre escales (Condicions ambientals de l'estudi,
Planificació de l'estudi, Utilització de materials i
Assimilació de continguts) i una addicional de
sinceritat.

Aprenentatge i estudi

Variable aproximadament
15 minuts

De 12 a 24 anys

Full de respostes autocorregible: 1,52 €
de preguntes: 1,45 €

ITPA (Última Edició). Test
ILLINOIS de Aptitudes
Psicolingüísticas

Diagnòstic individual comparatiu de les funcions
psicològiques i lingüístiques

Llenguatge

Variable, 60 min.
aproximadament

Entre 3 i 10 anys

Quadern d'anotació: 4,60€

Programes d'Intervenció

Es desenvolupa al llarg del
curs escolar

De 3 a 5 anys.

Quadern de treball: 15,95€

Llenguatge

Variable, entre 10 i 20 min.
aproximadament

De 2 anys i mig a 90 anys

Full d'anotació: 2€

PDA-R. Programa de Desarrollo
de Aptitudes para el
Aprendizaje Escolar Revisado
PEABODY (Test de Vocabulario
en Imágenes)

Programa per estimular o reforçar en el nen
aquelles capacitats que són a la base de
l'aprenentatge i que tenen una importància decisiva
en el seu posterior desenvolupament.
Detecció de dificultats en el llenguatge i avaluació
de l’aptitud verbal i el vocabulari

Quadernet
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PLON-R (Prueba de Lenguaje
Oral Navarra- Revisada)

Prova per a la detecció d’alumnes en risc dins el
desenvolupament del llenguatge, així com,
l’avaluació inicial dels aspectes fonamentals del
mateix. Es valoren aspectes de fonologia,
morfologia-sintaxis, contingut i ús del llenguatge

PROESC (Evaluación de los
procesos de escritura)
PROLEC-R, Batería de
Evaluación de los procesos
Lectores- Revisada
PROLEC-R ADAPTACIÓ
CATALANA, Batería de
Evaluación de los procesos
Lectores- Revisada

Avaluació dels principals procesos implicats en la
escriptura i la detecció d’errors.
Avaluació dels processos que intervenen en la
lectura i detecció de dificultades en la capacitat
lectora
Avaluació dels processos que intervenen en la
lectura i detecció de dificultades en la capacitat
lectora

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Llenguatge

Variable, entre 10 i 12 min.

De 3 a 6 anys

Quadern anotació 3 anys: 2€
Quadern anotació 4 anys: 2€
Quadern anotació 5 anys: 2€
Quadern anotació 6 anys: 2€

Escriptura

Variable, entre 40 i 50 min.
aproximadament

De 8 a 15 anys (de 3r de Primària a
4t de Secundària)

Full d'anotació autocorregible A+ Full d'anotació autocorregible
B: 2,95€

Lectura

Variable, de 20 a 40 min.
aproximadament

De 1.º a 6.º de Educación Primaria.

Quadernet d’anotació: 1,60€

Lectura

Variable, de 20 a 40 min.
aproximadament

De 1.º a 6.º de Educación Primaria.

Quadernet d’anotació: 2,05€

Preus amb IVA inclòs (21%)
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MATÈRIA
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PREU

Aprenentatge
PROLEC-SE , Evaluación de los
procesos lectores en
secundaria alumnos de 3er
ciclo de primaria y secundaria.

Avaluació de la capacitat lectora i dels processos
cognitius que intervenen a la lectura.

Lectura

Aplicació completa: 90 min.
Aplicació screenig: 45 min

12 a 16 anys

Quadern no disponible. Consulteu al personal de la Biblioteca

PROLEC-SE-R , Evaluación de los
procesos lectores en
secundaria alumnos de 3er
ciclo de primaria y secundaria.

Avaluació de la capacitat lectora i dels processos
cognitius que intervenen a la lectura.

Lectura

Aplicació completa: 90 min.
Aplicació screenig: 45 min

12 a 18 anys

Quadern de proves 1-6: 7,90 €
Full d'anotació: 1,75€
informàtica presencial: 2€

Correcció

PROLEC-SE-R CATALÀ ,
Evaluación de los procesos
lectores en secundaria alumnos
de 3er ciclo de primaria y
secundaria.

Avaluació de la capacitat lectora i dels processos
cognitius que intervenen a la lectura.

Lectura

Aplicació completa: 90 min.
Aplicació screenig: 45 min

12 a 18 anys

Quadern de proves 1-6: 7,90 €
Full d'anotació: 1,75€
informàtica presencial: 2€

Correcció

Lectura-escriptura

Variable

De 6 a 10 anys (4 primers cursos de
Primària)

Lectura-escriptura

Variable

De 6 a 10 anys (4 primers cursos de
Primària)

TALE (Test de análisis de la
Lecto-Escritura)
TALEC (Test de análisis de la
Lecto-Escritura)

Determinació dels nivells i les característiques
específiques de la lectura i l' escriptura, en un
moment donat de l'aprenentatge
Determinació dels nivells i les característiques
específiques de la lectura i l' escriptura, en un
moment donat de l'aprenentatge

Full de lectura: 0,70 €
Full d'escriptura: 0,50 €
Full de resultats : 0,70€
Full de lectura: 0,95 €
Full d'escriptura: 0,70 €
Full de resultats : 0,95 €

TEDI-MATH

Extensa bateria que permet descriure i aprendre les
dificultats que presenten els nens al camp numèric.

Aptituds / Matemàtiques

Variable, entre 45 y 60
minuts.

Nens de 4 a 8 anys (de 2n
d’educació infantil a 3e d’educació
primària

Quadern d'anotació: 4,90 €

TESTS TEME

Tests de Metodologies d'estudi, basats en els estils
personals

Aptituds / Tècniques d'Estudi

No fixat

Alumnes d'ESO

No conté cap material

T.E.Y.L (Test de Escritura y
Lectura)

Permet analitzar si un nen te dificultats o no en els
processos de escriptura, permetent conèixer el
nivell de processaments en el que se donen
aquestes dificultats i la causa d' elles

Lectura-escriptura

No fixat

De 6 a 10 anys (4 primers cursos de
Primària)

Quadernets de registre 1,05€
Quadernet de perfil : proves bàsiques i complementàries 1,05€
Quadernet d'anàlisi :proves bàsiques 1,05€
Quadernet d'anàlisi: proves complementàries 1,05€

TN (Tests Numéricos)

Avaluar l’ habilitat i l’ automatització del càlcul i la
capacitat de manipulació mental de conceptes
quantitatius formulats en conceptes verbals i
vocabulari.

Aptituds / Matemàtiques

De 3 a 15 minuts (per test)

De 8-16 anys (3er Educació Primària final de la ESO)

No conté cap material

Aptituds
AEI-R.
Aptitudes en Educación Infantil
– Revisado

BADYG E1-R (Bateria Aptitudes
Diferenciales y Generales)

Avalua els aspectes aptitudinals més importants per
a l'aprenentatge en l'etapa d'Educació Infantil

Aptituds

60 minuts aproximadament

De 4 a 6 anys (2º y 3º d’educació
infantil)

Quadern anotació: 3,58€

Avaluació de la intel·ligencia general, raonament
lògic, relacions anàlogues i ordres verbals
complexes, càlcul numèric i problemes numèricverbals, matrius lògiques i figures girades, meòria
visoauditiva immediata, alteracions en l'escriptura,
atenció : discriminació de diferències.

Aptituds / Intel·ligència

Aproximadament 2 h.

Alumnes de 1er i 2n de primaria

Quadern d'elements-respostes: 3,30 €
Full de presentació memòria: 0,70 €
Correcció informàtica presencial i opcional: 5,70€

Preus amb IVA inclòs (21%)

LLISTAT DE TESTS PSICOLÒGICS/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ/ JOCS TERAPÈUTICS

Revisió de preus: gener 2018
Material disponible en català

NOM DEL TEST

BADYG E2-R (Bateria Aptitudes
Diferenciales y Generales

FINALITAT
Avaluació de la intel·ligencia general, raonament
lògic, relacions anàlogues i completar oracions,
càlcul mental i problemes numèric-verbals, matrius
de figures i figures girades, memòria de rekat orall i
memòria visual ortogràfica, atenció: discriminació
de diferències, rapidesa i eficàcia

MATÈRIA

Aptituds / Intel·ligència

TEMPS D'APLICACIÓ

Aproximadament 1 1/4 h.

EDAT

3er i 4rt Educació primària

PREU
Quadernet d'elements-preguntes: 4,60€
Quadern de respostes: 1,90€
Correcció informàtica presencial i opcional: 5,70€

Preus amb IVA inclòs (21%)
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Aptituds

BADYG E3-R (Bateria Aptitudes
Diferenciales y Generales)

Avaluació de la intel·ligència general, raonament
lògic, analogies i completar oracions, sèries lògiques
i problemes numèric-verbals, matrius lògiques i
figures incompletes, memòria de relat oral i
memòria visual ortogràfica, atenció: discriminació
de diferències, rapidesa, eficàcia i autovaloració
d’èxit

Aptituds / Intel·ligència

Variable aproximadament 1
1/4 h.

5é i 6é de primària

Quadern d'elements-preguntes: 5,70€
Full de respostes: 1,25€
Correcció informàtica presencial i opcional: 5,70€

Quadern d'elements-respostes: 3,35€
Correcció informàtica presencial i opcional: 5,70€

BADYG I-R (Batería de
Aptitudes Diferenciales y
Generales)

Avaluació de la intel·ligència general. Contingut
Verbal, Numèric i Espacial

Aptituds / Intel·ligència

Variable

Nens entre 3 anys i 9 mesos com a
mínim i 6 anys i 11 mesos com a
màxim. (nens d’educació infantil i
també als de 1ER d’educació
primària

BADYG M-R (Batería de
Aptitudes Diferenciales y
Generales)

Batería de evaluación de las aptitudes diferenciales
y generales para estudiantes de ESO.

Aptituds / Intel·ligència

Variable aproximadament 1
1/4 h.

Alumnes de 1r, 2n 3r i 4t d'ESO

BADYG S-R (Bateria Aptitudes
Diferenciales y Generales.
Renovado.)

Batería de evaluación de las aptitudes diferenciales
y generales para estudiantes de ESO.

Aptituds / Intel·ligència

Variable aproximadament 1
1/4 h.

De 16 a 19 anys.

BAT-7 (Batería de Aptitudes de
TEA)

Avaluació d' aptituds bàsiques i estimació de la
intel·ligència als àmbits escolar i professional

Aptituds / Intel·ligència

Variable, 2 horas aprox. la
bateria completa

Cicles formatius de grau i mig i
adults

BC, Batería de conductures

Apreciació de trets aptitudinals i caracterològics
considerats basics a la tarea de la conducció
d'automòbils

Aptituds / Conducció

Variable al voltant dels 60
min.

A partir de 18 anys

Quadern de preguntes: 3,40€
Full de respostes autocorregible: 1,40€

Nivell 1: de 1r a 4t curs d'ESO, Cicles
Formatius de Grau Mig i Adults.
Nivell 2: 1r i 2n de Batxillerat, Cicles
Formatius de Grau Superior i Adults

Quadern Nivell 1: 12,20€
Full de respostes V/N/A/M/S/O: 1,95€
Quadern Nivell 2: 12,20€
Full de respostes PSA: 1,95€

Quadern d'elements-preguntes: 5,70€
Full de respostes: 1,25€
Correcció informàtica i opcional: 5,70€
Quadern d'elements-preguntes: 5,70€
Full de respostes: 1,25€
Correcció informàtica: 5,70€
Quadern de preguntes Nivell Elemental: 8,65€
Quadern de preguntes Nivell Mig: 8,65€
Quadern de preguntes Nivell Superior:8,65€
Full de respostes: 0,90€
Correcció informàtica presencial: 2€

DAT-5 (Test de aptitudes
diferenciales 5)

Bateria integrada per l'avaluació de set aptituds
intel·lectuals

Aptituds / Intel·ligència

143 minuts d’execució per
al total dels tests de cada
un dels nivells adaptats a
Espanya. Tres hores i mitja,
aproximadament, incloent
instruccions d’aplicació

D2 (Test de atención)

Avaluació de l'atenció selectiva i de la concentració

Atenció / Hiperactivitat / Aptituds

Variable entre 8 i 10 min.

Nens (a partir de 8 anys),
adolescents i adults

Full de respostes: 1,40€

DHAC. Desarrollo de las
Habilidades Cognitivas: I
Razonamiento Abstracto; II
Razonamiento Verbal

Programa de fàcil aplicació que, per mitjà d'exercicis
senzills, permet la millora d'alguns processos bàsics
de pensament que possibilitin comportaments
intel·ligents en situacions noves

Aptituds / Intel·ligència

Variable

A partir de 11 anys

Quadern d'exercicis: 25,87 €
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EFAI (Avaluació Factorial de
les Aptituds Intelectuals)

FINALITAT

Nova bateria de TEA Ediciones per avaluar les
principals aptituds

MATÈRIA

Aptituds / Intel·ligència

TEMPS D'APLICACIÓ

1 h. aproximadament

EDAT
Des de 8 anys en endavant
EFAI 1 ( 2n a 4t de Primària)
EFAI 2 5è a 6è de Primària i 1r de
ESO
EFAI 3 De 1r a 4t d’ESO, cicle
formatiu de grau mig i adults
EFAI 4 Batxillerat, Cicle Formatiu de
Grau Superior, Universitaris i Adults

PREU
EFAI 1: Quadern+Full de memòria: 6,30€
EFAI 1: Full de respostes autocorregible: 0,60€
1: Full d'informació: 0,75€
EFAI 2: Quadern+Full de memòria: 6,85€
EFAI 2: Full de respostes autocorregible: 1,90€
EFAI 2: Full d'informació: 0,75€
EFAI 3: Quadern+Full de memòria: 6,85€
EFAI 3: Full de respostes autocorregible: 1,90€
EFAI 3: Full d'informació: 0,75€
EFAI 4: Quadern+Full de memòria: 6,85€
EFAI 4: Full de respostes autocorregible: 1,90€
Full d'informació: 0,75 €

EFAI

Nivell E: Escolars de 3r i 4t d’ESO (de
14 a 16 anys) i alumnes de cicles
formatius de Grau Mig (CFGM).
Adults amb grau de formació mig.
MATRICES. Test de Inteligencia
General

PMA-R (Aptitudes Mentales
Primarias-Revisat)

Avalua de la intel·ligència general en nens,
adolescents i adults a partir d’estímuls no verbals
(Matrius)

Avaluació de factors cognitius bàsics que permeten
una estimació de la intel·ligència general.

Aptituds / Intel·ligència

45 min. Aproximadament

Aptituds

Variable, entre 45 i 60
minuts tenint en compte la
lectura de les instruccions
(26 minuts de treball
efectiu)

Nivell F :Escolars de 1r i 2n de
Batxillerat (16-18 anys), alumnes de
Cicles Formatius de Grau Superior
(CFGS) i universitaris. Adults amb
grau de formació alt

Escolars de 9 anys a 18 anys (de 4t
d’Ed. Primària a 2n de Batxillerat) i
adults (a partir dels 18 anys)

Quadern de preguntes Nivell E: 9,81 €
Quadern de preguntes Nivell F: 9,81 €
Full de respostes : 0,99 €

Quadern de preguntes: 3,81€
Full de respostes :0,99€
informàtica presencial: 2€

Correcció

Preus amb IVA inclòs (21%)
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NOM DEL TEST

FINALITAT

TP-R Toulouse Piéron. (Prueba
perceptiva y de atención)
Revisado

Avaluació de les aptituds perceptives i de l'atenció
sostinguda

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Aptituds
Atenció / Hiperactivitat / Aptituds

10 min. de treball efectiu

A partir de 17 anys

Full de respostes: 0,75€

Assetjament escolar
AVE (Acoso y violencia escolar)

Avaluació de la violència i l’assetjament psicològic i
físic rebut a l’entorn escolar i dels perjudicis rebuts

Adaptació i conducta /
Assetjament Escolar

De 25 a 35 min.

De 2n de Primària a 2n de Batxillerat

Full de respostes : 3,50 €
Correcció informàtica presencial : 2€

ARCO (Programa per millorar la
convivència escolar)

Programa per millorar la convivència escolar.
Ensenya a abordar els conflictes quotidians dins i
fora de l'aula. Per a això els estudiants han de
conèixer el procés i les habilitats necessàries per
negociar, intervenir o consensuar en grup.

Adaptació i conducta/
Assetjament Escolar

_____

Professors, pares i educadors

No conté cap material

CYBERBULLYING. Screening de
Acoso entre Iguales

Screening del assetjament escolar presencial
(bullying) i tecnològic (cyberbullying).

Adaptació i conducta /
Assetjament Escolar /
Psicopatologia i forense

20 min. Aprox.

De 12 a 18 anys

Full d'anotació: 2,05€

De 12 a 18 anys (1º de ESO fins 2º
de Batxillerat)

Full respostes autocorregible + Full entrenament : 2,50€

Atenció
AGL (Atención Global - Local)

Avalua la rapidesa i precisió perceptives amb
atenció dividida, així com la habilitat diferencial per
processar trets globals y locals d’un estímul visual.

AVENTURA PIRATA .
Entrenamiento de la Atención y
de las Funciones Ejecutivas
mediante Autoinstrucciones

Programa per millorar la capacitat d'atenció de nens
i nenes diagnosticats amb TDAH

BASC (Sistema de evaluación
de la conducta de niños y
adolescentes)

BRIEF-P (Avaluació conductual
de les funció executiva – Versió
Infantil )
BRIEF-2
Avaluació conductual de les
funció executiva –
CARAS-R (Percepción de
diferencias)

Atenció / Hiperactivitat

Aproximadament 10 minuts

Atenció / Hiperactivitat

Entre 10 i 15 minuts
aproximadament cada tasca
(60 tasques per nivell)

De 6 a 12 anys.

Quadern de fitxes nivell 1: 26,35 €
Quadern de fitxes nivell 2: 26,35 €
Quadern de fitxes nivell 3: 26,35 €

Una de les proves mes reconegudes
internacionalment per l'avaluació de la conducta
adaptativa e inadaptativa dels nens i adolescents,
tant en camp escolar com en el clínic.

Intel·ligència i
desenvolupament/adaptació i
conducta / atenció i hiperactivitat

Variable, entre 10 i 20 min.
els qüestionaris per a pares
i tutors, i 30 min.
l'autoinforme

A partir de 3 fins a 18 anys.
BASC 1 (3-5 anys)
BASC 2 (6-12 anys) S2 a partir 8
anys
BASC 3 (12-18 anys)

SISTEMA D'OBSERVACIÓ DE L'ESTUDIANT: 1,35€
HISTÒRIA ESTRUCTURADA DEL DESENVOLUPAMENT: 2 €
BASC P1+: 2,70€
BASC T1 2,70€
BASC S2 AUTOINFORME (a partir de 8 anys): 2,70€
BASC P2 : 2,70€
BASC T2 : 2,70€
BASC S3 autoinforme : 2,70€
BASC P3 : 2,70€
BASC T3 : 2,70€
Correcció informàtica no disponible

Avaluació de les funcions executives per part dels
pares i professors en nens de 2 a 5 anys

Adaptació i conducta / atenció i
hiperactivitat /Neuropsicològic

De 10 a 15 minuts

De 2 a 5 anys

Quadern de preguntes: 2,16 €
Correcció informàtic presencial: 2€

Prova de referencia per l’avaluació de les funcions
executives per part dels pares mares i professors

Adaptació i conducta / atenció i
hiperactivitat /Neuropsicològic

De 10 minuts

De 5 a 18 anys

Full de correcció Escola : 2,15 €
Full correcció Familia: 2,15 €
Correcció informàtic presencial: 2 €

Avaluació de l'aptitud de percebre, ràpida i
correctament similituds i diferències i patrons
estimulants parcialment ordenats

Atenció / Hiperactivitat

3 min.

De 1r d'Educació Primària (6 a 7
anys) a 2n de Batxillerat (17 a 18
anys)

Full de respostes autocorregible: 1,20€

Preus amb IVA inclòs (21%)
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NOM DEL TEST

FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

CONNERS-3

Avaluació detallada del trastorn per dèficit d'atenció
amb hiperactivitat (TDAH) i trastorns comòrbids

Atenció / Hiperactivitat

20 min. forma llarga i 10
min. Forma curta

De 6 a 8 anys per a la forma de
pares i professors i de 8-18 anys per
l'autoinforme

Autoinforme (forma breu): 5,20€
Autoinforme (forma llarga): 5,20€
Pares (forma breu): 5,20€
(forma llarga): 5,20€
Professors* (forma breu): 5,20€
Professors* (forma llarga): 5,20€
*Protocols professors disponibles només en anglès

D2 (Test de atención)

Avaluació de l'atenció selectiva i de la concentració

Atenció / Hiperactivitat / Aptituds

Variable entre 8 i 10 min.

Nens (a partir de 8 anys),
adolescents i adults

Full de respostes: 1,40€

Pares

Preus amb IVA inclòs (21%)
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PREU

Atenció
EDAH (Evaluación del Trastorno
por Déficit de Atención con
Hiperactividad)

Avaluació del dèficit d'atenció quan es causat per
hiperactivitat.

ENFÓCATE (Programa de
Entrenamiento en Focalización
de la Atención)

1. Aconseguir augmentar la seva capacitat de
prestar atenció voluntària i sostinguda a un element
estimulador de l'ambient, de manera que puguin
portar a terme una percepció correcta del mateix:
anàlisi, discriminació i generalització de totes les
seves característiques, el que facilita la comprensió
i l'assimilació de l'element i else context
2. Ser capaços de realitzar tasques instrumentals i
cognitives de dificultat adequada al seu nivell de
desenvolupament, amb un nivell de qualitat
acceptable

ESCUCHA (Programa de Mejora
de la Atención Auditiva)

1. Aconseguir la millora de les habilitats per a
prestar i dirigir la seva atenció a un element
estimulador de l'ambient, de manera que
s'aconsegueixi por a terme una percepció correcta:
anàlisi, discriminació i generalització de totes les
seves característiques, el que facilita la comprensió
i asimilació de l'element i el seu context

Entre 5 i 10 min.
aproximadament

De 6 a 12 anys

Full de respostes autocorregible: 1,40€

Atenció / Hiperactivitat /
Programes d'Intervenció

No fixat

A partir de 6 a 14 anys, per a nens i
preadolescents hiperactius,
impulsius o amb dèficit d’atenció;
també per adults amb dany
cerebral.

DRETS DE REPRODUCCIÓ LLIURES PER ALS CONTINGUTS:
- Cap. II Fitxes de treball

Atenció / Hiperactivitat /
Programes d'Intervenció

No fixat

De 6 a 14 anys

DRETS DE REPRODUCCIÓ LLIURES PER ALS CONTINGUTS:
- Cap. 2 Fulls de Registre d'Activitat 1, 2 i 3. Full de Registre
Individual de Progressos, Cartilla de Felicitadors i Felicitadores

ESMIDAS (Identificación Déficit
de Atención
Escalas Magallanes de
Identificación de Déficit de
Atención en Niños, Jóvenes y
Adultos)

Diversas escalas, diseñadas para su aplicación con
Padres, Maestros, Adolescentes y Adultos,
constituidas por un conjunto de elementos,
agrupados en cuatro subescalas, que evalúan
indicadores conductuales de "Déficit de Atención
Sostenida a Tareas Motrices", "Déficit de Atención
Sostenida a Tareas Cognitivas" "HiperactividadHiperkinesia" y "Déficit de Eficacia Atencional y
Lentitud Motriz y Cognitiva".

Atenció / Hiperactivitat

ESMIDA- N : de 10 a 15 min.
ESMIDA- R: de 10 a 15 min.
ESMIDAS-J: de 5 a 10 min.
ESMIDA -A : de 5 a 10 min.
ESMITDA-J: de 5 a 10 min.
ESMITDA-A: de 5 a 10 min.

ESMIDA- N : de 5 a 9 anys ESMIDAR: de 10 a 13 anys ESMIDAS-J: de
14 a 18 anys ESMIDA -A : de 18 anys
en endavant ESMITDA-J: de 14 a 18
anys ESMITDA-A: desde els 18 anys
en endavant

FDT. Test de los cinco dígitos

Mesura de la velocitat de processament, la fluïdesa
verbal, l’atenció sostinguda i l’eficiència en
l’alternança amb processos mentals

Atenció / Neuropsicologia

Aproximadament 5 min.

Nens (a partir de 7 anys),
adolescents i adults

Full d'anotació: 1,75€

MFF-20 (Test de
emparejamiento de figuras
conocidas)

Avaluació del estil cognitiu reflexivitat - impulsivitat.

Atenció / Hiperactivitat /
Impulsivitat / Neuropsicològic

Variable entre 15 i 20 min.

De 6 a 12 anys

Full d'anotació: 0,70€

PIAAR-R (Niveles 1 y 2).
Programa de Intervención para
aumentar la Atención y la
Reflexividad

Reforç d'algunes funcions bàsiques: Discriminació,
Atenció, Raonament, Demora de resposta,
Autocontrol verbal, Anàlisi de detalls, Ús
d'estratègies cognitives i de escodrinyament

Atenció / Hiperactivitat

Variable, entre 20 i 30
minuts per sessió

Nivell 1 de 7 a 11 anys;
Nivell
2 preferiblement de 12 a 14 anys
(encara que pot ser aplicat des dels
9 anys).

Quadern Nivell 1: 14,24 €
Nivell 2: 14,24 €

Atenció / Hiperactivitat

Demanar fulls de respostes
Correcció informàtica opcional i presencial: 0.00€

Quadern

Preus amb IVA inclòs (21%)
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NOM DEL TEST

T.A.H.D.I (Cuestionario
multifactorial de diagnóstico de
los Trastornos de la Atención
y/o Hiperactividad y los
trastornos de Distrés Infantil)

FINALITAT

Facilita al terapeuta el diagnòstic diferencial entre
els trastorns de atenció amb o sense Hiperactivitat i
Destrés Infantil, incloent los quadros de Estrés
Posttraumàtic.

MATÈRIA

Atenció / Hiperactivitat

TEMPS D'APLICACIÓ

No fixat

EDAT

De 4 de 14 anys

PREU
TAHDI A- Risc de TDA-H : 0,85€
TAHDI B- Valoració del temperament: 0,85€
TAHDI C- Taules de diagnòstic diferencial dels símptomes de TDAH: 0,85€
TAHDI D- Guia per a detectar problemes neuromotrius,
cospacials, visuals i auditius: 0,85€
TAHDI E- Diagnòstic del Síndrome de Distrès a la infància: 0,85€
Guia problemes visuals: 0,85€
Guia problemes auditius: 0,85€

Preus amb IVA inclòs (21%)
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TESEN (Test de los Senderos
para la Evaluación de las
Funciones Ejecutivas )

Avaluació del funcionament executiu de joves i
adults mitjançant la realització d’una tasca de
planificació consistent en una activitat viso motora
(Trail Making Test)

Psicogeriàtric /Atenció /
Hiperactividad / Neurospsicològic

Aproximadament 10 min.

De 16 a 91 anys

Quadern+Full d'anotació: 4,30€
Correcció informàtica presencial: 2 €

TP-R Toulouse Piéron. (Prueba
perceptiva y de atención)
Revisado

Avaluació de les aptituds perceptives i de l'atenció
sostinguda

Atenció / Hiperactivitat / Aptituds

10 min. de treball efectiu

A partir de 17 anys

Full de respostes: 0,75 €

Atenció

Autoestima
AF-5 (Autoconcepto Forma-5)

LAEA. Listado de Adjetivos para
la Evaluación del Autoconcepto

Avalua diferents aspectes del autoconcepte en
adolescents i adults.

Autoestima / Personalitat

Variable entre 10 i 15
minuts

Des de los 10 anys fins adults (A
partir de 5º de Educació Primària).

Full respostes autocorregible: 1,40 €

Proporciona una mesura de l’autoconcepte global
de la persona i conté elements referents a
característiques físico-corporals, intel·lectuals,
socials i emocionals.

Autoestima / Personalitat

Entre 10 i 15 min.

De 12 a 65 anys

Full respostes (Exemplar): 1,20€

Entre 1½ h. i 2 ½ h.

Edat mental major a 2 anys

Entrevista+Algoritme: 12,45 €

Quadern de respostes : 0,83 €

Autisme
ADI-R ( Entrevista para el
diagnóstico del autismo Revisada)

Completa entrevista estructurada per el diagnòstic
dels trastorns del espectre autista

Autisme

COMFOR.
Precursores de la Comunicación

Prova per a l'avaluació de les necessitats de
sistemes augmentatius de comunicació en autisme i
altres dificultats de Comunicació.

Autisme

45 minuts aproximadament

Persones amb un nivell de
desenvolupament (psicomotor)
d'entre 12 i 60 mesos (5 anys), és
adequat per a nens i adults les
habilitats estiguin compreses en
aquestes edats de
desenvolupament.

SCQ, (Cuestionario de
Comunicación Social)

Instrument útil i efectiu per al screening de
trastorns d'espectre autista

Autisme

Entre 10 i 15 min.

A partir de 4 anys

Full de respostes A "Toda la vida": 2,35€
Full de respostes B "Situación actual": 2,35€

CLA (Clima Laboral).

Qüestionari per l’avaluació de l’ambient laboral a
l’empresa

Clima laboral / Salut laboral

Aproximadament 25 min.

Adults

Full de respostes : 2,40€
Correcció informatica presencial: 2€

Avaluació dels riscos psicosocials

Salut laboral

Aproximadament 10 min.

A partir de 16 anys

Full de respostes: 8,80€
Correccó informàtica: 3,70€

Avaluació de l’estrés laboral

Ansietat, Estrès i Depressió / Salut
laboral

Variable entre 15 i 20 min.

Adults

Full de resposte 4,15 €
Correcció informàtica presencial: 2€

Clima i motivació
DECORE ( Qüestionari
d’avaluació de riscos
psicosocials)
JSS (Cuestionario de estrés
laboral)

Competències
APM. Análisis del Perfil
Motivacional

BIP (Inventario Bochum de
personalidad y competencias)
COMPETEA

: Avaluació del perfil motivacional de l'avaluat de
cara a la selecció, la gestió del talent, l'orientació
vocacional, el coaching o el desenvolupament
personal i professional.
Avaluació de dinou competències i dimensions de
personalitat essencials en la predicció del èxit
laboral
Avaluació al context laboral de 20 competències, 5
àrees competencials, una escala de sinceritat i 2
índex qualitatius

Competències / Coaching/
Motivació /Intel·ligència
Emocional

25 minuts,
aproximadament.

A partir dels 16 anys.

Full de respostes: 1,69€
de preguntes : 1,40€
Correccó informàtica: 2€

Competències

Variable entre 30 i 45 min.

Adults

Correccó informàtica: 3,70€

Competències / Coaching

Al voltant de 30 min.

Adults

Quadern de preguntes: 5,65€
Full de respostes : 1,85€
Correcció informàtica presencial : 2€

Quadern

Preus amb IVA inclòs (21%)
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NOM DEL TEST
TOM

FINALITAT
Avalua 4 tendències motivacionals essencials per a
la integració en el context laboral i la implicació
amb els objectius laborals

MATÈRIA
Clima laboral / Motivació

TEMPS D'APLICACIÓ
Entre 10 i 15 min.

EDAT

PREU

A partir de 18 anys

No conté cap material

Creativitat
CREA (Inteligencia Creativa)
PIC-A. Prueba de Imaginación
Creativa en Adults
PIC-J. Prueba de imaginación
Creativa en Jóvenes
PIC-N. Prueba de Imaginación
Creativa -Niños

Mesura cognitiva de la creativitat a través de la
generació de qüestions, en el context teòric de
recerca i resolució de problemes.
Avaluació de la creativitat en adults, a través de
dues vessants: gràfica i narrativa.
Avaluació de la creativitat narrativa i gràfica en
adolescents i joves mitjançant tasques de
pensament divergent.
Avaluació de la creativitat narrativa i gràfica a través
de l’ús de la fantasia del nen, mitjançant un conjunt
de tasques divertides

Creativitat

Aproximadament 10 min.

CREA-A de 10-17 anys i adults
CREA-B de 12-17 anys i adults
CREA-C de 6-16 anys

CREA-A: 2,05€
CREA-B: 2,05€
CREA-C: 2,05€

Creativitat

Variable, 45 min.
aproximadament

A partir de 18 anys en endavant

Full "exemplar" test+Quadern de correcció: 4,15€

Creativitat

Variable, 45 min.
aproximadament

De 12 a 18 anys (1r d’ESO a 2n
Batxillerat)

Full "exemplar" test+Quadern de correcció: 3,75€

Creativitat

Aproximadament 40 min.

De 8 a 12 anys (3r a 6è de Primària)

Full "exemplar" test+Quadern de correcció: 3,05€

Preus amb IVA inclòs (21%)
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FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ
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PREU

Habilitats socials

AVANCEMOS (Enseñanza de
habilidades sociales para
adolescentes 12-18 años)

EHS (Escala de Habilidades
Sociales)

ESCEPI (Enseñanza de
Habilidades Cognitivas para
Resolver Problemas
Interpersonales. Educación en
Valores para la Convivencia

JAHSO (Programa Jugando y
Aprendiendo Habilidades
Sociales)

1. Dotar als adolescents d'un repertori ampli
d'habilitats instrumentals, cognitives i control
emocional, que puguin utilitzar per millorar la
qualitat de les seves relacions socials, de manera
molt concreta, per resoldre o prevenir problemes o
dificultats en les seves relacionas amb altres
persones
2. Desenvolupar una actitud ètica de respecte als
drets dels demés i als seus propis.
3. Aconseguir l'adquisició i consolidació en els
adolescents d'un sistema de valors que pugui guiar
el seu comportament social per a que estiguin
decidits a respectar als demés, evitant produir
danys o perjudicis
4. Reduir la freqüència i intensitat d'interaccions
agressives entre els adolescents, tant en l'àmbit
escolar com fora d'aquest.
5. Augmentar la freqüència i intensitat
d'interaccions adequades entre els adolescents,
tant en l'àmbit escolar com a fora d'aquest àmbit
Avaluació de l'asserció i de les habilitats socials en
adolescents i adults
1. Facilitar un repertori ampli d'habilitats cognitives
que puguin utilitzar per a resoldre, per prevenir o
resoldre dificultats en les seves relacions amb altres
persones
2. Desenvolupament d'una actitud ètica de respete
als drets dels demés i als seus propis
3. Aconseguir, l'adquisició i consolidació d'un
sistema de valors que orienti els seu comportament
social respectant als demés, evitant produir algun
tipus de danys o perjudicis
Instrument de prevenció i tractament de problemes
interpersonals. Afavoreix la interacció entre
alumnes i, entre professors tant en el seu
funcionament present com en el futur del nen,
beneficiant el procés educatiu i el rendiment
acadèmic interpersonales.

Habilitats Socials / Adaptació i /
Conducta Programes d'Intervenció

Variable

De 12 a 18 anys

DRETS DE REPRODUCCIÓ LLIURES PER ALS CONTINGUTS:
- Materials de l'Entrenador
- Quadern de l'alumne

Habilitat Socials / Adaptació i
Conducta

15 min. aproximadament

Adolescents i adults

Full de respostes autocorregible: 1,40€

Habilitats Socials / Adaptació i /
Conducta Programes d'Intervenció

No fixat

De 4 a 10 anys

DRETS DE REPRODUCCIÓ LLIURES PER ALS CONTINGUTS:
1. Metodologia
2.- Unitats Didàctiques (inclòs la identificació de sentiments)
3.-Quadern del professor i Alumne, Cartell i Felicitadors

Habilitats Socials / Adaptació i /
Conducta Programes d'Intervenció

No fixat

Entre 9 i 12 anys

Quadern de l'alumne: 3,25€
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NOM DEL TEST

FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Intel·ligència emocional
BARON.
Inventario de Inteligencia
Emocional de Baron: versión
para jóvenes. EQ-i:YV T

Avaluació de la intel·ligència emocional per a joves

Intel·ligència Emocional

Entre 25 i 30 minuts
aproximadament

de 7 a 18 anys

Full de respostes: 1,08€
Correcció informàtica presencial 2€

CRI-A (Inventari de respostes
d'afrontament per adults)

(Avaluació de les estratègies d’afrontament de
l’estrès

Intel·ligència emocional /
Ansietat, depressió i estrés

Variable entre 10 i 30 min.

Adults

Full de respostes autocorregible: 2,35€

CTI (Inventario de pensamiento
constructivo)

Mesura de d’intel·ligència emocional

Intel·ligència Emocional /
Personalitat

Entre 15 i 30 min.

Adolescents i adults

Quadern de preguntes: 2,90€
Full de respostes: 1,85€
Correcció informàtica presencial: 2€

Intel·ligència Emocional

Variable

de 18 mesos a 99 anys

No conté cap material

Intel·ligència Emocional /
Personalitat

Entre 35 i 45 min.
Aproximadament

Adolescents a partir de 14 anys i
adults

Full de respostes: 3€
Correcció informàtica presencial 2€

PACK EMOCIONA-T

MOLDES (Test de Estrategias
Cognitivo-emocionales)

El projecte emociona-T és una col·lecció de llibres,
jocs i contes per a pares i professionals que vulguin
jugar amb els petits i amb les emocions, de manera
que junts puguin desenvolupar la intel·ligència
emocional d'una manera lúdica però guiada per
l'experiència d'una psicòloga especialista en
emocions.
Avaluació de les estratègies o «motlles mentals»
amb els que una persona interpreta, avalua i
reacciona davant una realitat. El seu coneixement
facilita comprensió, maneig i modificació de les
emocions i comportaments

MSCEIT ( Test de Inteligencia
Emocional Mayer-SaloveyCaruso

Avaluació de d’intel·ligència emocional des de el
model d’habilitats

Intel·ligència Emocional /
Personalitat/ Coaching

Entre 30 i 45 min.
aproximadament

A partir de 17 anys

Quadern de preguntes: 5,50€
Full de respostes: 2,60 €
Correcció informàtica presencial: 2€

TECA (Test de Empatía
Cognitiva y Afectiva)

Apreciació de la capacitat empàtica des d’una
aproximació cognitiva i afectiva. Avalua una
dimensió global d’empatia i quatre escales
específiques: Adopció de perspectives, Comprensió
emocional, Estrès empàtic i Alegria empàtica

Intel·ligència Emocional /
Personalitat

Entre 5 i 10 min.
aproximadament

Adolescentes a partir de 16 anys i
Adults

Full de respostes autocorregible: 1,40€

SEA (Programa). Desarrollo de
Habilidades Sociales,
Emocionales y de Atención
Plena para Jóvenes

Programa per treballar les habilitats
socioemocionals amb adolescents

Adaptació i Conducta /
Intel·ligència emocional

18 sessions setmanals de 55
minuts cadascuna,
aproximadament.

ABAS-II (Sistema de Evaluación
de la Conducta Adaptativa)

Avaluació de les habilitats funcionals quotidianes
necessàries per desenvolupar-se de manera
autònoma en la vida diària

CLÍNICA, intel·ligència i
desenvolupament/adaptació i
conducta / intel·ligència i
desenvolupament/ESCOLAR
adaptació i conducta

20 min. per exemplar
aproximadament

De 0 a 89 anys

Quadern Infantil Pares de 0-5 anys: 2,80€
Quadern Escolar Pares de 5-21 anys: 2,80€
Quadern Escolar Professors de 5- 21 anys: 2,80€
Quadern Infantil Professors de 2- 5 anys: 2,80€
Quadern Adults 16 – 89 anys: 2,80€
Correcció informàtica presencial i opcional: 2€

BADYG E1-R (Bateria Aptitudes
Diferenciales y Generales)

Avaluació de la intel·ligencia general, raonament
lògic, relacions anàlogues i ordres verbals
complexes, càlcul numèric i problemes numèricverbals, matrius lògiques i figures girades, meòria
visoauditiva immediata, alteracions en l'escriptura,
atenció : discriminació de diferències.

Aptituds / Intel·ligència

Aproximadament 2 h.

Alumnes de 1er i 2n de primaria

Quadern d'elements-respostes: 3,30€
Full de presentació memòria: 0,70€
Correcció informàtica presencial i opcional: 5,70 €

De 11 a 15 anys

Quadernet de fitxes: 12,71 €

Intel·ligència, desenvolupament

Preus amb IVA inclòs (21%)
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NOM DEL TEST

BADYG E2-R (Bateria Aptitudes
Diferenciales y Generales

FINALITAT
Avaluació de la intel·ligencia general, raonament
lògic, relacions anàlogues i completar oracions,
càlcul mental i problemes numèric-verbals, matrius
de figures i figures girades, memòria de rekat orall i
memòria visual ortogràfica, atenció: discriminació
de diferències, rapidesa i eficàcia

MATÈRIA

Aptituds / Intel·ligència

TEMPS D'APLICACIÓ

Aproximadament 1 1/4 h.

EDAT

3er i 4rt Educació primària

PREU
Quadernet d'elements-preguntes: 4,60€
Quadern de respostes: 1,90€
Correcció informàtica presencial i opcional: 5,70€

Preus amb IVA inclòs (21%)
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NOM DEL TEST

FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Intel·ligència, desenvolupament

BADYG E3-R (Bateria Aptitudes
Diferenciales y Generales)

Avaluació de la intel·ligència general, raonament
lògic, analogies i completar oracions, sèries lògiques
i problemes numèric-verbals, matrius lògiques i
figures incompletes, memòria de relat oral i
memòria visual ortogràfica, atenció: discriminació
de diferències, rapidesa, eficàcia i autovaloració
d’èxit

Aptituds / Intel·ligència

Variable aproximadament 1
1/4 h.

5é i 6é de primària

Quadern d'elements-preguntes: 5,70€
Full de respostes: 1,05€
Correcció informàtica presencial i opcional: 5,70€

Quadern d'elements-respostes: 3,35€
Correcció informàtica presencial i opcional: 5,70€

BADYG I-R (Batería de
Aptitudes Diferenciales y
Generales)

Avaluació de la intel·ligència general. Contingut
Verbal, Numèric i Espacial

Aptituds / Intel·ligència

Variable

Nens entre 3 anys i 9 mesos com a
mínim i 6 anys i 11 mesos com a
màxim. (nens d’educació infantil i
també als de 1ER d’educació
primària

BADYG M-R (Batería de
Aptitudes Diferenciales y
Generales)

Batería de evaluación de las aptitudes diferenciales
y generales para estudiantes de ESO.

Aptituds / Intel·ligència

Variable aproximadament 1
1/4 h.

Alumnes de 1r, 2n 3r i 4t d'ESO

BADYG S-R (Bateria Aptitudes
Diferenciales y Generales.
Renovado.)

Batería de evaluación de las aptitudes diferenciales
y generales para estudiantes de ESO.

Aptituds / Intel·ligència

Variable aproximadament 1
1/4 h.

De 16 a 19 anys.

BASC (Sistema de evaluación
de la conducta de niños y
adolescentes)

Una de les proves mes reconegudes
internacionalment per l'avaluació de la conducta
adaptativa e inadaptativa dels nens i adolescents,
tant en camp escolar com en el clínic.

Intel·ligència i
desenvolupament/adaptació i
conducta / atenció i hiperactivitat

Variable, entre 10 i 20 min.
els qüestionaris per a pares
i tutors, i 30 min.
l'autoinforme

A partir de 3 fins a 18 anys.
Nivell 1 (3-5 anys) Nivell 2 (6-12
anys) S2 a partir 8 anys Nivell 3 (1218 anys)

BAT-7 (Batería de Aptitudes de
TEA)

Avaluació d' aptituds bàsiques i estimació de la
intel·ligència als àmbits escolar i professional

Aptituds / Intel·ligència

Variable, 2 horas aprox. la
bateria completa

Cicles formatius de grau i mig i
adults

BATTELLE, Inventario de
desarrollo

Avaluació de les habilitats fundamentals del nen en
les diferents àrees del desenvolupament i
diagnòstic de les possibles deficiències o retards

Intel·ligència / Desenvolupament

De 10 a 30 min. la prova de
“screening”; de 60 a 90
min. L'inventari complet

De 0 a 8 anys

Quadern d'anotació: 3,40€
Full d'anotació screening: 1,25€

BAYLEY, Escalas Bayley de
desarrollo infantil

Avaluació del desenvolupamentfuncional (cognitiu,
motor i lingüístic) de bebès i nens petits

Intel·ligència / Desenvolupament

Entre 30 i 90 min
aproximadament (segons
l’edat del nen)

De 1 a 42 mesos

Informe per als pares o el cuidador: 2,30€
Quadern d'anotació: 4,30€

CERVANTES (Batería de
Evaluación de la Inteligencia)

Conèixer el nivell de desenvolupament de la
capacitat de raonament en població general
Identificar retards en el desenvolupament
intel·lectual
Identificar talent intel·lectual

Intel·ligència

Variable, entre 45-65 min.

De 6 a 18 anys

Fulls preguntes: Consulteu al personal de la Biblioteca
Quadern de la subprova "Diseños": 1,25€
Correcció informàtica gratuita

Quadern d'elements-preguntes: 5,70€
Full de respostes: 1,25€
Correcció informàtica i opcional: 5,70€
Quadern d'elements-preguntes: 5,70€
Full de respostes: 1,25€
Correcció informàtica: 5,70€
SISTEMA D'OBSERVACIÓ DE L'ESTUDIANT: 1,35€
HISTÒRIA ESTRUCTURADA DEL DESENVOLUPAMENT: 2 €
BASC P1: 2,70€
BASC T1: 2,70€
BASC S2 AUTOINFORME (a partir de 8 anys): 2,70€
BASC P2 : 2,70€
BASC T2 : 2,70€
BASC S3 autoinforme : 2,70€
BASC P3 : 2,70€
BASC T3 : 2,70€
Correcció informàtica no disponible
Quadern de preguntes Nivell Elemental:8,65€
Quadern de preguntes Nivell Mig: 8,65€
Quadern de preguntes Nivell Superior: 8,65€
Full de respostes: 0,90€
Correcció informàtica presencial: 2€

Preus amb IVA inclòs (21%)
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DAT-5 (Test de aptitudes
diferenciales 5)

FINALITAT

Bateria integrada per l'avaluació de set aptituds
intel·lectuals

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

Aptituds / Intel·ligència

143 minuts d’execució per
al total dels tests de cada
un dels nivells adaptats a
Espanya. Tres hores i mitja,
aproximadament, incloent
instruccions d’aplicació

EDAT
Nivell 1: de 1r a 4t curs d'ESO, Cicles
Formatius de Grau Mig i Adults.
Nivell 2: 1r i 2n de Batxillerat, Cicles
Formatius de Grau Superior i Adults

PREU
Quadern Nivell 1: 12,20€
Full de respostes V/N/A/M/S/O: 1,95€
Quadern Nivell 2: 12,20€
Full de respostes PSA: 1,95€

Preus amb IVA inclòs (21%)
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NOM DEL TEST

FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Intel·ligència, desenvolupament
DN-CAS (Sistema de Evaluación
Cognitiva)

DP-3. Perfil de Desarrollo-3
DP-3. Perfil de Desarrollo-3
(CATALÀ)

Bateria per fer una valoració dels processos
cognitius
PASS (Planificació, Atenció, Simultani, Seqüencial).
Avaluació ràpida de les 5 principals àrees del
desenvolupament infantil.
Avaluació ràpida de les 5 principals àrees del
desenvolupament infantil.

Intel·ligència / Cognició

No fixat

De 5 a 18 anys

Intel·ligència / Desenvolupament

variable 30 minuts

De 0:0 a 12:11 anys

Intel·ligència / Desenvolupament

variable 30 minuts

De 0:0 a 12:11 anys

Quadern de memòria de figures: 4,60€
Quadern de registre de respostes: 4,60€
Quadernet de respostes 5-7 anys: 4,60€
Quadernet de respostes de 8-17 anys: 4,60€
Qüestionari: 2,57 €
2,57€
Qüestionari (CATALÀ): 2,57 €
Entrevista(CATALÀ): 2,57€
EFAI 1: Quadern+Full de memòria: 6,30€
EFAI 1: Full de respostes autocorregible: 0,60 €
1: Full d'informació: 0,75 €
EFAI 2: Quadern+Full de memòria: 6,85 €
EFAI 2: Full de respostes autocorregible: 1,90€
EFAI 2: Full d'informació: 0,75€
EFAI 3: Quadern+Full de memòria: 6,85€
EFAI 3: Full de respostes autocorregible: 1,90€
EFAI 3: Full d'informació: 0,75€
EFAI 4: Quadern+Full de memòria: 6,85€
EFAI 4: Full de respostes autocorregible: 1,90€
Full d'informació: 0,75 €

Entrevista:

EFAI

EFAI (Avaluació Factorial de
les Aptituds Intelectuals)

Nova bateria de TEA Ediciones per avaluar les
principals aptituds

Aptituds / Intel·ligència

1 h. aproximadament

Des de 8 anys en endavant EFAI 1 (
2n a 4t de Primària) EFAI 2 5è a 6è
de Primària i 1r de ESO EFAI 3 De 1r
a 4t d’ESO, cicle formatiu de grau
mig i adults EFAI 4 Batxillerat, Cicle
Formatiu de Grau Superior,
Universitaris i Adults

IDAT (Inventario de Desarrollo
Atención Temprana)

Valoració extensiva de las característiques del
desenvolupament del nen

Desenvolupament

No fixat

Nens de 0 a 4 anys

Quadern no disponible. Consulteu al personal de la Biblioteca

K-BIT (Test Breve de
Inteligencia de Kaufman)
McCarthy (Última Ed.) (Escalas
de aptitudes y psicomotricidad
para niños)
RAVEN (Matrices Progresivas.
Escalas SPM general Y APM
superior)

Avaluació global de d'intel·ligència verbal i no
verbal.

Intel·ligència

Entre 15 i 30 min.

De 4 a 90 anys

Quadern d'anotació: 2,10€

Avaluació del desenvolupament cognitiu i
psicomotor

Desenvolupament / Psicomitricitat
/ Cognició

Variable de 45 a 60 min.

A partir dels 2,5 fins els 8,5 anys

Quadern d'anotació: 3€

Mesura de l’aptitud i intel·ligència general

Intel·ligència

Variable, entre 40 i 90 min.

Nens, adolescents i adults

Full de respostes SPM (A partir 6 anys fins adults): 1,15 €
Full de respostes CPM (Dels 4 als 10 anys)/APM (Adolescents i
adults):1,15€

RIAS (Escalas de inteligencia de
Reynolds)

Avaluació de la capacitat intel·lectual i la memòria
en nens, adolescents i adults

Intel·ligència / Desenvolupament

40 min. aproximadament
per avaluar la intel·ligència i
la memòria (30 min. per
intel·ligència; 10 min. per
memòria).

De 3 a 94 anys

Quadern d'anotació: 5,35€

Mesura breu d’intel·ligència

Intel·ligència / Desenvolupament

Entre 10 i 15 min.

De 3 a 94 anys

Quadern d'anotació: 1,80€

Avaluació general del Factor "g", entès com la
capacitat d'abstracció i comprensió de relacions
aplicades a problemes no verbals.

Intel·ligència / RRHH

15 minuts

A partir de 10 anys fins a adults de
nivells educatius baix i mitjà

Full de respostes: 1,05 €
1,96 €

Quadernet:

Avaluació general del Factor "g", entès com la
capacitat d'abstracció i comprensió de relacions
aplicades a problemes no verbals.

Intel·ligència / RRHH

30 minuts

A partir de 14 anys fins a adults de
nivell educatiu elevat.

Full de respostes: 1,05 €
1,96 €

Quadernet:

RIST (Test de inteligencia Breve
de Reynolds)
TIG 1.
Test de Inteligencia General
Serie Dominós (Nivel 1)
TIG 2.
Test de Inteligencia General
Serie Dominós (Nivel 2)

Preus amb IVA inclòs (21%)

LLISTAT DE TESTS PSICOLÒGICS/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ/ JOCS TERAPÈUTICS

Revisió de preus: gener 2018
Material disponible en català

NOM DEL TEST

FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Una mesura de la habilitat cognitiva lliure de la
influencia del llenguatge.

Intel·ligència / Desenvolupament

Variable, 15 minutos
aproximadament

De 5 anys 0 mesos a 85 anys 11
mesos

Full d'anotació: 1,25€

Avaluació individual de la intel·ligència general
mitjançant estímuls no verbals.

Intel·ligència / Desenvolupament

Aproximadament 15 minuts
cadascuna de les formes

De 6 a 79 anys

Full d'anotació: 1,05 €
informàtica presencial: 2€

WAIS-III (Escala de Inteligencia
de Wechsler para adultos)

Avaluació profunda de d'intel·ligència en adults

Intel·ligència / Desenvolupament

Entre 60 i 90 min.

De 16 a 90 anys

Quadern no disponible. Consulteu al personal de la Biblioteca

WAIS-IV (Escala de Inteligencia
de Wechsler para adultos)

Avaluació profunda de d'intel·ligència en adults

Intel·ligència / Desenvolupament

Entre 60 i 90 min.

De 16 a 90 anys

WISC-IV (Escala de Inteligencia
de Wechsler para niños- IV)

Mesura dels aspectes quantitatius i qualitatius
d'intel·ligència

Intel·ligència / Desenvolupament

Entre 60 i 110 min.

De 6 anys 0 mesos a 16 anys 11
mesos

TONI-2 (Test de Inteligencia No
Verbal)
TONI-4
Test de Inteligencia No Verbal

Quadern d'anotació: 4,35€
Quadern respostes 1 (símbols): 2,85€
Quadern respostes 2 (cancelació) : 1,80€
Correcció informàtica opcional i presencial: 6,50€
Quadern anotació: 4,25€
Quadern animals: 4,25€
Correcció informàtica opcional i presencial: 6,50€

Correcció

Preus amb IVA inclòs (21%)
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FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Intel·ligència, desenvolupament
WISC-V (Escala de Inteligencia
de Wechsler para niños- IV)

Mesura dels aspectes quantitatius i qualitatius
d'intel·ligència

Intel·ligència / Desenvolupament

WNV (Escala no verbal de
aptitud intelectual de
Wechsler)

Avaluació del funcionament cognitiu general per a
persones que no poden ser avaluades amb les
proves tradicionals, amb contingut no verbal

Intel·ligència / Cognició

WPPSI - III (Escala de
inteligencia de Wechsler para
preescolar y primaria-III)

Avaluació completa de la capacitat intel·lectual dels
nens

De 48 a 65 min.

De 6 anys 0 mesos a 16 anys 11
mesos

Quadern d'anotació:4,15€
Quadernet respostes 1: 2,35 €
Quadernet respostes 2: 1,55 €
Correcció informàtica opcional i presencial : 6,50€

45 min. (forma 4 proves) 20
min. (forma 2 proves)

Des dels 5 als 21 anys

Quadern d'anotació: 3,10 €
Quadern de respostes: 1,65€

Entre 30 y 50 minutos, en
función de la edad.

Intel·ligència / Desenvolupament

De 2 anys i 6 mesos i els 7 anys i 3
mesos
1a etapa: de 2 anys i 6 mesos a 3
anys i 11 mesos
2a etapa: de 4 anys a 7 anys i 7
mesos
De 2 anys i 6 mesos i els 7 anys i 3
mesos
1a etapa: de 2 anys i 6 mesos a 3
anys i 11 mesos
2a etapa: de 4 anys a 7 anys i 7
mesos

Quadern anotació 1era etapa: 1,75€
Quadern anotació 2na etapa: 4,05€

Quadern anotació 1era etapa: 3,95€
Quadern anotació 2na etapa : 4,05€
Quadern de respostes 1 Cerca d'animals: 1,60€
Quadern de respostes 2 Cancel·lació: 1,45€
Quadern de respostes 3 Clau de figures: 1,45€
Correcció informàtica opcional i presencial: 6,50€

WPPSI - IV (Escala de
inteligencia de Wechsler para
preescolar y primaria-IV)

Avaluació completa de la capacitat intel·lectual dels
nens

A-RE-PA

Anàlisi del retard de la parla. Protocols per a
l’anàlisi de la fonètica i la fonologia infantils

Llenguatge

Variable

De 3 a 6 anys

No conté cap material

BLOC-S - R (Bloc Sreenning
Revisado)

Estimació de la competència lingüística

Llenguatge

Variable

De 5 a 14 anys

Quadern no disponible a la venda

BOSTON, (Evaluación de la
Afasia y de trastornos
relacionados. 3ª Edición)

Detecció dels problemes relativament lleus de
recuperació de paraules com en el cas de demencia,
en nens amb problemes de desemvolupament de la
lectura o la parla, o en subjectes afàsics.

Llenguatge

Variable

A partir de 5 anys i adults normals i
afàsics

Quadernet Registre Afàsia
Quadernet Registre Abreujat Afàsia
Quadernet registre (vocabulari) Disponibles al CD-ROM

CELF-5 (Avaluació clínica dels
fonaments del llenguatge – 5
(CELF-5)

Instrument clínic d'aplicació individual dissenyat per
a identificar, diagnosticar i realitzar el seguiment
dels trastorns del llenguatge i la comunicació en
nens i adolescents

Llenguatge

Índex principal de
llenguatge: 35 minuts. Total
aplicació: variable

Entre els 5 anys i 15 anys i 11 mesos

Qüestionari de competència lingüística: 1,65€
Qüadernet d'anotació 1 de 5 a 8 anys: 5,90€
Qüadernet
d'anotació 1 de 9 a 15 anys: 5,90€
Correcció
Informàtica Presencial: 6,50€

Consta de cinc subtests: Discriminació de sons del
medi, Discriminació figura-fons, Discriminació
fonològica en paraules, Discriminació fonològica en
logotomas i Memòria seqüencial auditiva

Llenguatge

De 30 a 45 minuts

De 2 a 7 anys.

Quadernet respostes: 1,57 €

Diagnòstic individual comparatiu de les funcions
psicològiques i lingüístiques

Llenguatge

Variable, 60 min.
aproximadament

Entre 3 i 10 anys

Quadern d'anotació: 4,60€

Avaluació dels nivells de llenguatge i comunicació
de nens petits. Consta de dos inventaris:
1.Vocalizaciones, primeres paraules i gestos (8 a 15
mesos). 2.Vocalizaciones, paraules i gramàtica (16 a
30 mesos).

Llenguatge

Variable, entre 60 i 90
minuts.

Nens de 8 a 30 mesos.

Quadern anotació 8-15 mesos:
anotació 16-30 mesos

Intel·ligència / Desenvolupament /
Cognició

Entre 30 y 50 minutos, en
función de la edad.

Llenguatge

EDAF. Evaluación de la
Discriminación Auditiva y
Fonológica
ITPA (Última Edició). Test
ILLINOIS de Aptitudes
Psicolingüísticas
MACARTHUR.
Inventario de Desarrollo
Comunicativo

Quadern

Preus amb IVA inclòs (21%)
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NOM DEL TEST

FINALITAT

PEABODY (Test de Vocabulario
en Imágenes)

Detecció de dificultats en el llenguatge i avaluació
de l’aptitud verbal i el vocabulari

PLON-R (Prueba de Lenguaje
Oral Navarra- Revisada)

Prova per a la detecció d’alumnes en risc dins el
desenvolupament del llenguatge, així com,
l’avaluació inicial dels aspectes fonamentals del
mateix. Es valoren aspectes de fonologia,
morfologia-sintaxis, contingut i ús del llenguatge

MATÈRIA
Llenguatge

Llenguatge

TEMPS D'APLICACIÓ
Variable, entre 10 i 20 min.
aproximadament

Variable, entre 10 i 12 min.

EDAT

PREU

De 2 anys i mig a 90 anys

Full d'anotació: 2 €

De 3 a 6 anys

Quadern anotació 3 anys: 2€
Quadern anotació 4 anys: 2€
Quadern anotació 5 anys: 2€
Quadern anotació 6 anys: 2€

Nivell Elemental (7-8 anys), Nivel I (810 anys), Nivel II (10-13 anys) y Nivel
III (14-18 anys). Desde 1r de
Primària fins 2n de Batxillerat

Full presentació GRANJA: 0,95 €
Full respostes GRANJA: 0,95€
Full presentació PLATJA: 0,95 €
Full respostes PLATJA: 0,95€
Fulls de respostes nivell I:0,65€
Fulls de respostes nivell II: 0,65€
Fulls de respostes nivell III: 0,65€
Quadern nivell III: 0,95€

Memòria

MY (Test de memoria)

Avaluació de la memòria immediata de tipus gràfic i
de paraules, números i relats, a partir de estímuls
visuals y auditius

Memòria

Variable, segons el nivell
aplicat (entre 12 i 20 min.)

Preus amb IVA inclòs (21%)
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NOM DEL TEST

FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Memòria
TALLER DE MEMÒRIA (nivell 1)

Programes per el desenvolupament de la memoria i
altres aspectes cognitius en persones grans.

Memòria / Programes
d'Intervenció

Dotze sessions,
d'aproximadament 1h.

Adults, principalment gent gran

Quadern activitats/tasques 1: 9,25€

TALLER DE MEMÒRIA (nivell 2)

Programes per el desenvolupament de la memoria i
altres aspectes cognitius en persones grans.

Memòria / Programes
d'Intervenció

Dotze sessions,
d'aproximadament 1h.

Adults, principalment gent gran

Quadern activitats/tasques 2: 12,55€

Memòria

Aproximadament 45 minuts
(la bateria principal)

Nens des de 5 anys i 0 mesos fins 19
anys i 11 mesos

Quadern d'anàlisi complementari + Quadern anotació: 4,40€

Memòria / Neuropsicològic

40 min. aproximadament

Adolescents i adults amb o sense
dany cerebral (a partir dels 16 anys)

Quadern de registre i punutació: 3,35€

Memòria / Neuropsicològic

Entre 35 i 40 min.

De 3 a 16 anys

Quadern de registre i punutació: 3,35€

Memòria / Psicopatologia i
forense

Variable, entre 15 i 20
minuts aproximadament

Adolescents i adults

Quadernet anotació autocorregible : 2,20€

Avaluació profunda de la memòria en adults

Memòria

Entre 60 i 90 min.

De 16 a 89 anys

Avaluació profunda de la memòria en adults

Memòria

De 45 a 60 min.

De 18 a 89 anys

TOMAL
Test de Memoria y Aprendizaje

TAVEC (Test de Aprendizaje
Verbal España-Complutense)
TAVECI (Test de Aprendizaje
Verbal España-Complutense
Infantil)
TOMM (Test de Simulación de
Problemas de Memoria)
WMS-III (Escala de memoria de
Wechsler-III)
WMS-IV (Escala de memoria de
Wechsler-III)

Bateria per a l’avaluació en profunditat de la
memòria i l’aprenentatge mitjançant tests
principals, 4 tests complementaris i 5 índexs:
Memòria verbal, Memòria no verbal, Memòria
composta, Record demorat i Aprenentatge.
Avaluació neuropsicològica detallada de les
habilitats cognitives generals: memòria i capacitats
per a l’aprenentatge
Avalua el funcionament del sistema d’aprenentatge
i de memòria en nens i permet determinar la
possible presència de trastorns en el mateix i
identificar els processos alterats
Permet discriminar entre problemes de memòria
simulats i genuïns

Quadern d'anotació+Quadern dibuixos: 3,60 €
Informe: 2€
Quadern d'anotació (16-69 anys): 3,80€
Quadern d'anotació (65-89 anys): 3,80€
Quadernet de respostes: 2,15€

Neuropsicologia
ANILLAS (Test de las anillas
para la evaluación de las
funciones ejecutivas)

Avaluació global del funcionament executiu en
adults mitjançant capacitat de planificació

Neuropsicològic

Variable, aproximadament
10-15 min.

Adults, a partir de 18 anys

Full d'anotació: 0,80€

BARCELONA - REVISADO
(Programa integrado de
exploración neuropsicológica)

Valoracio neuropsicològica general)

Neuropsicològic

No fixat

A partir de 20 anys

Full de pacient+ Bloc de fulls: 3,25€
Quadernets proves disponibles al CD-ROM

BENDER , Test Guestáltico
Visomotor

Examen de la funció guestaltica visomotora el seu
desenvolupament i regressions

Neuropsicològic

No fixat

A partir de 4 anys

No conté cap material

BOSTON, (Evaluación de la
Afasia y de trastornos
relacionados. 3ª Edición)

Detecció dels problemes relativament lleus de
recuperació de paraules com en el cas de demencia,
en nens amb problemes de desemvolupament de la
lectura o la parla, o en subjectes afàsics.

Llenguatge / Neuropsicològic

Variable

A partir de 5 anys i adults normals i
afàsics

Quadernet Registre Afàsia
Quadernet Registre Abreujat Afàsia
Quadernet registre (vocabulari) Disponibles al CD-ROM

Avaluació de les funcions executives per part dels
pares i professors en nens de 2 a 5 anys

Adaptació i conducta / atenció i
hiperactivitat /Neuropsicològic

De 10 a 15 minuts

De 2 a 5 anys

Quadern de preguntes: 2,16 €
Correcció informàtic presencial: 2€

Prova de referencia per l’avaluació de les funcions
executives per part dels pares mares i professors

Adaptació i conducta / atenció i
hiperactivitat /Neuropsicològic

De 10 minuts

De 5 a 18 anys

Full de correcció Escola : 2,15 €
Full correcció Familia: 2,15€
Correcció informàtic presencial: 2€

BRIEF-P (Avaluació conductual
de les funció executiva – Versió
Infantil )
BRIEF-2
Avaluació conductual de les
funció executiva –

Preus amb IVA inclòs (21%)
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NOM DEL TEST
ENFEN (Evaluación
neuropsicológica de las
funciones ejecutivas en niños)

FINALITAT
Avaluació del nivell de maduresa i rendiment
cognitiu en les activitats relacionades amb les
funcions executives

MATÈRIA
Neuropsicològic

TEMPS D'APLICACIÓ
Variable, aproximadament
20 minuts

EDAT
Nens entre 6 i 12 anys

PREU
Quadern d'anotació+Quadern senderos: 4,50€

Preus amb IVA inclòs (21%)
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NOM DEL TEST

FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Neuropsicologia
CAMDEX-DS (Prueba de
Exploración Cambridge para la
Valoración de los Trastornos
Mentales en Adultos con
Síndrome de Down o con
Discapacidad Intelectual )

Avaluación de les formes més freqüents de
demència així com d'altres trastorns mentals i físics
presents en persones adultes amb Síndrome de
Down o altres tipus de discapacitat intelectual

Neuropsicològic / Psicogeriàtric

Variable, 1 hora i 40 min.
aprox.

Adults amb Síndrome de Down o
altres tipus de discapacitat
intelectual

Quadernet d’anotació: 4,40€

CAMDEX-R (Prueva de
exploración Cambridge
revisada para la valoración de
los trastornos mentales en la
vejez)

Diagnòstic clínic precís de les formes

Neuropsicològic / Psicogeriàtric

Variable, 1h i 20 min.
aproximadament

Adults/ Gent gran

Quadernet d’anotació: 4,45 €

CECD (Cuestionario de
Estrategias Cognitivas en
Deportistas)

Programa de intervención para entrenar a
deportistas en el uso de estrategias eficaces para
afrontar las situaciones problemáticas en la
competición.

Cognició / Esport

20 min.

Adolescents i adults esportistes

Full de respostes autocorregible: 1,75€

CLIFTON. Procedimientos de
Evaluación de Ancianos de
Clifton

Avaluació i diagnòstic del grau de deteriorament i
dependència en gent gran, mitjançant una mesura
d’avaluació cognitiva i una valoració de la conducta
que pot ser complimentada per un familiar, un
cuidador o una persona propera.

Psicogeriàtric

Variable, 25 min. aprox.

Gent gran

Exemplar CAS: 1,30€
Exemplar BRS: 0,80€
Full de laberints: 0,80€

CUMANÍN (Cuestionario de
Madurez Neuropsicológica)

Sistema integrat per a la exploració del nivell de
maduresa neuropsicològica per a nens en edat
preescolar, avaluant quatre funcions mentals
bàsiques: Llenguatge, Memòria, Motricitat i
Sensorialitat a través de 13 escales: Psicomotricitat,
Llenguatge articulatori, Llenguatge expressiu,
Llenguatge comprensiu, Estructuració espacial,
Visopercepció, Memòria icònica, Ritme, Fluïdesa
verbal, Atenció, Lectura, Escriptura i Lateralitat

Neuropsicològic

Variable, Entre 30 I 50
minuts

De 3 a 6 anys

Quadern d'anotació: 3,20€

CUMANES (Qüestionari de
Maduresa Neuropsicológica per
a Escolars)

Avaluació global del desenvolupament
neuropsicològic i rendiment cognitiu en nens.

Neuropsicològic

Variable Aproximadament
entre 40 i 50 minuts

Nens a partir de 7 a 11 anys

Quadern d'anotació+Exemplar: 4,63€
Correcció informàtica presencial: 2€

ENFEN (Evaluación
neuropsicológica de las
funciones ejecutivas en niños)

Avaluació del nivell de maduresa i rendiment
cognitiu en les activitats relacionades amb les
funcions executives

Neuropsicològic

Variable, aproximadament
20 minuts

Nens entre 6 i 12 anys

Quadern d'anotació+Quadern senderos: 4,50€

FDT. Test de los cinco dígitos

Mesura de la velocitat de processament, la fluïdesa
verbal, l’atenció sostinguda i l’eficiència en
l’alternança amb processos mentals

Atenció / Neuropsicologia

Aproximadament 5 min.

Nens (a partir de 7 anys),
adolescents i adults

Full d'anotació: 1,75€

FIGURA COMPLEJA DE REY

Estudi de l'activitat perceptiva i de la memòria
visual.

Neuropsicològic

Aproximadament 10 min.

De 4 a 15 anys

Full d'anotació: 0,75€

Preus amb IVA inclòs (21%)
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NOM DEL TEST

FROSTIG. Test de Desarrollo de
la Percepción Visual

HARRIS (Test de Dominancia
Lateral)
HPL (Test de Homogeneidad y
Preferencia Lateral)
LURIA-DNA (Diagnóstico
Neuropsicológico de Adultos)

FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Prova per a l'avaluació de retards en la maduresa
perceptiva de nens amb dificultats d'aprenentatge.
Avalua els següents aspectes de la percepció visual:
Coordinació visomotora, Discriminació figura-fons,
Constància de forma, Posicions en l'espai i Relacions
espacials.

Neuropsicològic

Variable, al voltant de 45
minuts.

De 4 a 7 anys

Quadern de l’alumne : 7,88 €

Estudi de la dominancia lateral (ma, peu, ull).

Lateralitat / Neuropsicològic

Variable, entre 10 i 15 min.

A partir de 6 anys

Full d'anotació: 1,20€

Estudi de la dominancia lateral (ma, peu, ull).

Lateralitat / Neuropsicològic

Aproximadament 10 min.

De 4 a 9 anys

Full d'anotació: 0,90 €
Qüestionari d'observació: 0,50€

Examen qualificatiu dels trastorns en els processos
corticals superiors (dèficits funcionals)

Neuropsicològc

Aproximadament 50 min.

Adults

Quadern d’anotació: 4,90€

Preus amb IVA inclòs (21%)
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NOM DEL TEST

FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Neuropsicologia
MFF-20 (Test de
emparejamiento de figuras
conocidas)

Avaluació del estil cognitiu reflexivitat - impulsivitat.

Atenció / Hiperactivitat /
Impulsivitat / Neuropsicològic

Variable entre 15 i 20 min.

De 6 a 12 anys

Full d'anotació: 0,70€

MMSE (Examen Cognoscitivo
Mini-Mental)

Adaptació Espanyola del MMSE, una de les proves
clíniques més reconegudes per a la valoració
cognitiva en adults.

Neuropsicològic

Variable, entre 5 i 15 min.

Adults

Full de respostes: 1,70€

NEPSY-II

Avaluació cognitiva específica a mida del nen
avaluat a partir del anàlisis de 6 dominis cognitius.

Neuropsicològic

De 45 minuts a 3 horas

3-16 anys

Quadernet anotació (3-4 anys): 3,25€
Quadernet de respostes (3-4 anys): 2€
Quadernet anotació (5-16 anys): 4,15€
Quadernet respotes (5-16 anys): 2,55€

SCIP- S (Screening del Deterioro
Cognitivo en Psiquiatría)

Avaluació del estat cognitiu en adults amb o sense
malaltia mental

Memòria / Psicopatologia i
forense / Psicogeriàtric / Atenció /
Hiperactivitat / Neuropsicològic

Aproximadament 15 minuts

Adults (18 en endavant)

Full d'anotació: 1,65€

STROOP (Test de colores y
palabras)

Detecció de problemes neuropsicologics, danys
cerebrals i avaluació de la interferència.
Avaluació neuropsicològica detallada de les
habilitats cognitives generals: memòria i capacitats
per a l’aprenentatge
Avalua el funcionament del sistema d’aprenentatge
i de memòria en nens i permet determinar la
possible presència de trastorns en el mateix i
identificar els processos alterats
Avaluació del funcionament executiu de joves i
adults mitjançant la realització d’una tasca de
planificació consistent en una activitat viso motora
(Trail Making Test)

Neuropsicològic

Aproximadament 5 min.

De 7 a 80 anys

Quadern: 2,95€

Memòria / Neuropsicològic

40 min. aproximadament

Adolescents i adults amb o sense
dany cerebral (a partir dels 16 anys)

Quadern de registre i punutació: 3,35€

Memòria / Neuropsicològic

Entre 35 i 40 min.

De 3 a 16 anys

Quadern de registre i punutació: 3,35€

Psicogeriàtric /Atenció /
Hiperactividad / Neurospsicològic

Aproximadament 10 min.

De 16 a 91 anys

Quadern+Full d'anotació: 4,30€
Correcció informàtica presencial: 2 €

Neuropsicològic

Variable

De 6 anys i mig a 89 anys

Quadern: 1,20 €

Full de respostes: 1,69€
de preguntes : 1,40€
Correccó informàtica: 2€

TAVEC (Test de Aprendizaje
Verbal España-Complutense)
TAVECI (Test de Aprendizaje
Verbal España-Complutense
Infantil)
TESEN (Test de los Senderos
para la Evaluación de las
Funciones Ejecutivas )

WCST. Test de clasificación de
tarjetas de Wisconsin

Avaluació neuropsicològica de varis components de
les funcions executives, com el raonament
abstracte, la formació de categories, la solució de
problemes i la perseverança

Orientació professional
APM. Análisis del Perfil
Motivacional
EXPLORA (Cuestionario para la
Orientación Vocacional y
Profesional)
IPP-R (Intereses y preferencias
profesionales- Revisado)

: Avaluació del perfil motivacional de l'avaluat de
cara a la selecció, la gestió del talent, l'orientació
vocacional, el coaching o el desenvolupament
personal i professional.
Identificació de les àrees professionals que més
s'adapten als interessos, habilitats i característiques
personals de l'avaluat
Apreciació dels interessos en 15 camps d'activitat
professional, tenint en compte les professions i les
activitats corresponents

Competències / Coaching/
Motivació /Intel·ligència
Emocional

25 minuts,
aproximadament.

A partir dels 16 anys.

Interessos Professionals /
Motivació

30 min. aproximadament

Adolescents i adults (de 12 anys en
endavant)

Interessos Professionals /
Motivació

Variable, entre 30 y 50
minuts

Adolescents i adults

Quadern de preguntes: 2,80€
Full de respostes : 1,85€
Correcció informàtica presencial : 2€
Quadern: 2,90€
Full de respostesc: 1,85€
Correcció informàtica presencial : 2€

Personalitat
AF-5 (Autoconcepto Forma-5)

Avalua diferents aspectes del autoconcepte en
adolescents i adults.

Autoestima / Personalitat

Variable entre 10 i 15
minuts

Des de los 10 anys fins adults (A
partir de 5º de Educació Primària).

Full respostes autocorregible: 1,40€

Quadern

Preus amb IVA inclòs (21%)
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FINALITAT
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TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

16 PF-5 (Cuestionario Factorial
de personalidad)

Avaluació de 16 escales primeres i 5 dimensions
(factors) globals de la personalitat en subjectes
normals

Personalitat

Variable, uns 45 min.

A partir de 16 anys

Quadern de preguntes: 5,40€
Quadern de preguntes català 5,45 €
Full de respostes: 2,90€
Correcció informàtica presencial : 2€

16 PF- APQ (Cuestionario de
Personalidad para
adolescentes)

Avaluació de la personalitat en adolescents
normals. Inclou una secció dedicada a la avaluació
de preferencias ocupacionals i altre als problemas
personals.

Personalitat

Entre 50 i 70 min.

Adolescents entre 12 i 20 anys.

Quadernet de preguntes 2,90€
Full de respostes: 1,45€
Correcció informàtica presencial : 2€

Preus amb IVA inclòs (21%)
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NOM DEL TEST

FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Personalitat
BFQ-NA (Cuestionario "Big
Five" de Personalidad para
Niños y Adolescentes)

Avaluació de les 5 dimensions del model dels 'Cinc
grans' en l'estructura de la personalitat: conciència,
obertura, extraversió, amabilitat i inestabilitat
emocional
Avaluació de 14 trets de primer ordre i 3
dimensions globals de la personalitat de nens en
edat escolar. Inclou una escala d’habilitat mental o
intel·ligència
Avaluació de 15 trets de personalitat i 3 estils o
tendències comportamentals en situacions laborals,
socials i personals.

Personalitat

30 min. aproximadament

De 8 a 15 anys

Full respostes: 2,20€
Correcció informàtica presencial : 2€

Personalitat

Dues sessions de 35 min.
aproximadament cada una

De 8 a 12 anys (De 3r de Primària a
1r de la ESO)

Quadern de preguntes: 2,05€
Full de respostes: 1,40€
Correcció informàtica presencial : 2€

Personalitat / RRHH

35 minuts aproximadament

Adolescents i adults

CTC (Cuestionario TEA Clínico)

Avaluació de trets psicopatològics o problemàtics
que puguin estar presents en la personalitat normal
i que puguin donar-se en persones que aspiren a
processos selectius en que sigui important excloure
als candidats amb problemes psicopatològics

Psicopatologia i forense /
Personalitat

Variable, aproximadament
entre 20 i 30 minuts

Edat: Adolescents

Quadern de preguntes: 2,90€
Full de respostes: 1,85€
informàtica presencial: 2€

CUIDA (Cuestionario para la
evaluación de adoptantes,
cuidadores, tutores y
mediadores)

Mesura de 14 variables de personalitat
fundamentals en l'establiment i manteniment de
relacions interpersonals, especialment en situacions
d'assistencia i cura

Personalitat

45 min. Aproximadament

Adults

Quadern de preguntes: 3,10€
Full de respostes: 1,85€
Correcció informàtica presencial : 2€

DERA (Cuestionario de
desajuste emocional y recursos
adaptativos en infertilidad)

(Avaluació de les estratègies d’afrontament de
l’estrès

Família i parella / Ansietat,
depressió i estrés

Variable entre 10 i 15 min.

Adults a partir de 18 anys

Full de respostes autocorregible: 1,20€

Personalitat / Conducció

Variable, aproximadament
de 10 minuts

Joves i adults

Full de respostes: 1,25€

Personalitat

12 min. aproximadament

Adolescents i adults

Exemplar A+B: 2 €

Personalitat

EPQ A: 30 min.
Aproximadament EPQ J: 20
min. aproximadament

Forma A: a partir de 16 anys Forma
J: de 10 a 15 anys

Full de respostes autocorregible A: 2,15€
Full de respostes autocorregible J: 2,15€

Personalitat

Variable, entre 15 i 30
minuts, aproximadament

A partir de 16 anys

Full respostes autocorregible català: 2,50€
Full respostes autocorregible castellà: 2€

CPQ (Cuestionario de
personalidad para niños)

CPS. Cuestionario de
Personalidad Situacional

EAE (Escala de personalidad)

EPI (Cuestionario de
Personalidad)

EPQ A Y J (Cuestionario de
Personalidad)

EPQ-R (Qüestionari De
Personalitat de EYSENCK
Revisado)

Avaluació de les característiques psicològiques que
habitualment indueixen a comportaments agressius
i antisocials: neuroticisme, paranoia, agitació i força
del jo
Mesura de dos dimensions de la personalitat:
Neuroticisme i Extraversió (i els seus dos
components), amb una escala de sinceritat 2.
Aconseguir que els escolars siguin capaços de
realitzar tasques instrumentals i cognitives de
dificultat adequada al seu nivell de
desenvolupament, amb un nivell de qualitat
acceptable
Avaluació de tres dimensions de la personalitat :
inestabilitat, extraversió i duresa, amb una escala
de sinceritat i una altra de tendència a la conducta
antisocial.
Apreciació de tres dimensions bàsiques de la
personalitat:
E- Extraversió, N- Emotivitat y P- Duresa y un altre
complementaria L- dissimulació/Conformitat.

Quadern de preguntes: 2,04 €
Full de respostes: 1,75 €

Correcció

Preus amb IVA inclòs (21%)
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ESFA (Escala de Satisfacción
Familiar por Adjetivos )

Mesura objectiva de la percepció global que el
subjecte te sobre la seva situació familiar
expressada a través de diversos adjectius.
Avaluació de las relacions entre pares i fills
mitjançant la valoració de les reaccions dels
progenitors davant 29 situacions rellevants de la
vida diària.

ESPA-29 (Escala de
Socialización Parental en la
Adolescencia)

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Família i parella

10 minuts aproximadament

Adolescents a partir de los 16 anys i
adults

Full de respostes autocorregible: 1,40€

Família i parella / Adaptació i
Conducta

20 minuts aproximadament

De 12 a 18 anys. (De 1º de la ESO a
2º de Batxillerat)

Full respostes autocorregible: 2,35€

Preus amb IVA inclòs (21%)
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Personalitat
ESPQ (Cuetionario Factorial de
Personalidad)
ESQUIZO-Q. Cuestionario
Oviedo para la Evaluación de la
Esquizotipia
IA-TP (Inventario de adjetivos
para la evaluación de los
trastornos de personalidad)
IPV (Inventario de Personalidad
para Vendedores)

LAEA. Listado de Adjetivos para
la Evaluación del Autoconcepto

Avaluació de 13 factors primaris de la personalitat.
Es poden obtener también dos factores básicos
secundarios.
Avaluació breu dels trets de la personalitat
esquizotípica o la propensió a la psicosi en
adolescents
Evaluación de los trastornos de la personalidad del
Eje II del DSM-IV
Avaluació de 9 trets primaris de la personalitat dels
venedors. A més s'obtenen dos factors generals
(Receptivitat i Agressivitat) altre denominat
Disposició general per la venta
Proporciona una mesura de l’autoconcepte global
de la persona i conté elements referents a
característiques físico-corporals, intel·lectuals,
socials i emocionals.

Personalitat

De 30 a 40 min.
aproximadament cada part

De 6 a 8 anys

Full de respostes: 0,85€
Correcció informàtica presencial: 2€

Personalitat / Psicopatologia i
forense

Variable, Entre 4 i 8 minuts.

De 14 a 19 anys.

Full de respostes (E-Q): 2,98 €
respostes autocorregible breu (E-Q-A) : 1,16 €

Personalitat / Psicopatologia i
forense

Aproximadament entre 10 i
15 min.

Adolescents i adults

Full de respostes DONES: 1,85€
Full de respostesHOMES: 1,85€
Correcció informàtica presencial : 2€

Personalitat / Comercial

Variable, 40 min.
aproximadament

Adults

Quadern de preguntes: 2,55€
Full de respostes: 1,25€
Correcció informàtica presencial: 2€

Autoestima / Personalitat

Entre 10 i 15 min.

De 12 a 65 anys

Full respostes: 1,20€

Full de

Quadern de preguntes: 3,80€
Full de respostes: 1,85€
Full resum: 0,75€
Correcció informàtica presencial : 2€
Quadern de preguntes castellà : 4€
Quadern de preguntes català : 8,15€
Full de respostes: 3,10€
Correcció informàtica presencial: 2€
Full de respostes: 3,09 €
Quadern de preguntes: 4,04 €
Correcció informàtica presencial: 2€

NEO PI-R (Inventario de
Personalitat NEO REVISADO)

Avaluació de la personalitat segons el model dels
"cinc grans".

Personalitat

Aproximadament 40 min.

Adults

PAI (Inventario de evaluación
de la personalidad)

Avaluació de les característiques de la personalitat
mes rellevants a l’avaluació clínica i forense.

Personalitat / Psicopatologia i
forense

45 min. aproximadament

Adults

PAI-A. Inventario de Evaluación
de la Personalidad para
Adolescentes

Avaluació de les característiques de la personalitat
més rellevants en l'avaluació clínica i forense
d'adolescents.
Valoració de manera quantitativa i qualitativa les
actituds i valors davant l’educació de fill o alumnes,
i els hàbits educatius dels pares.
Preservar als nens del conflicte i de les
interferències parentals, oferint-los estratègies
adaptatives i protectores i a la vegada ajudant als
progenitors a ser conscients del mal que poden
causar als seus fills, oferint-los recursos per a
millorar el rol parental
Avaluació de la maduresa psicològica en
adolescents, entesa com la capacitat d'assumir
obligacions i prendre decisions responsables,
considerant les característiques i necessitats
personals

Personalitat / Psicopatologia i
forense / Adaptació i conducta
/Ansietat, Estrès i Depressió

Variable, 45 minuts
aproximadament.

Adolescents de 12 a 18 anys.

Família i parella / Adaptació i
Conducta

Variable de 10 a 15 minuts

De 18 anys en endavant

Qüestionaris lliures de copyright. Correcció informàtica presencial
gratuita

Família i parella / Adaptació i
Conducta / Programes
d'Intervenció

Variable

Nens, adolescents i progenitors
implicats

No conté cap material

Adaptació i Conducta /
Personalitat

10 minuts aproximadament

de 15 a 18 anys

Full de respostes: 1,44 €
informàtica presencial: 2€

PEE (Perfil de estilos
educativos)

PIVIP. Programa de
Internvención para Víctimas de
Interferencias Parentales

PSYMAS. Cuestionario de
Madurez Psicológica

Correcció

Preus amb IVA inclòs (21%)
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Entre 15 i 20 min. Els
qüestionaris per a pares i
professors; entre 30 i 40
min. Els qüestionaris
d'autoinforme

De 3 a 18 anys. Nivell 1 infantil (3-6
anys); Nivel 2 Primària (6-12 anys);
Nivel 3 Secundària (12-18 anys).

Full de respostes Infantil-Familia: 2,40€
Full de respostes Infantil-Escola: 2,40€
Full de respostes Primària-Família: 2,40€
Full de respostes Primària-Escola: 2,40€
Full de respostes Primària autoinforme de 6-8 anys: 2,40€
Full de respostes Primària autoinforme de 8-12 anys: 2,40€
Full de respostes Secundària-Família: 2,40€
Full de respostes Secundària-Escola: 2,40€
Full de respostes Secundària autoinforme: 2,40€
Correcció informàtica presencial: 2€
Full de respostes autocorregible: 1,45€

SENA (Sistema de Evaluación
de Niños y Adolescentes )

Avaluació dels principals problemes emocionals i
de conducta de nens i adolescents

Personalitat / Intel·ligència
emocional / Psicopatologia i
forense / Autoestima / Adaptació i
conducta / Trastorns de
l'alimentació / Atenció /
Hiperactivitat / Ansietat, estrés i
depressió / Assetjament Escolar /
Neuropsicològic

SPECI (Screening de Problemas
Emocionales y de Conducta
Infantil)

Identificació de problemes emocionals i de
conducta en nens de 5 a 12 anys..

Intel·ligència emocional /
Adaptació i conducta / Atenció /
Hiperactivitat / Ansietat, estrés i
depressió

10 min. aproximadament

Nens entre 5 i 12 anys (desde 3r
d'Educació Infantil a 6è d'Educació
Primària)

TAMADUL (Cuestionario Clínico
de Personalidad para
Adolescentes y Adultos)

Avaluació dels principals desordres clínics i les
dinàmiques subjacents.

Personalitat / Psicopatologia i
forense / Adaptació i conducta

Aproximandament 40 min.

Adolescents i adults, a partir de 15
anys

Avaluació de la personalitat als àmbits professional i
personal

Personalitat

Uns 30 min.
aproximadament

Adults

TPT (Test de Personalidad de
TEA)

PREU

Quadern de preguntes: 3,20€
Full de respostes: 2,15€
Correcció informàtica presencial: 2€
Quadern: 3 €
Full de respostes: 1,85€
Correcció informàtica presencial 2€

Psicopatologia
Avaluació de 12 aspectes clinics de la personalitat
normal.

Psicopatologia i forense

Variable, entre 30 i 45 min.

Adolescents i adults

Quadern de preguntes: 2,45€
Full de respostes: 0,75€

Facilita el diagnòstic preventiu

Psicopatologia i forense /
Personalitat / Adaptació i
conducta

15 min.

De 3 a 5 anys

Full de respostes autocorregible: 1,25€

CTC (Cuestionario TEA Clínico)

Avaluació de trets psicopatològics o problemàtics
que puguin estar presents en la personalitat normal
i que puguin donar-se en persones que aspiren a
processos selectius en que sigui important excloure
als candidats amb problemes psicopatològics

Psicopatologia i forense /
Personalitat

Variable, aproximadament
entre 20 i 30 minuts

Adults

Quadern de preguntes: 2,90€
Full de respostes : 1,85€
Correcció informàtica presencial: 2€

EGEP-5 (Avaluació Global del
Estrès Posttraumàtic
Adaptada als criteris del DSM5)

Avaluació de la simptomatologia posttraumàtica i
diagnòstic del trastorn per estrès posttraumàtic
(TEPT) segons criteris del DSM-5en víctimes adultes
de diferents esdeveniments traumàtics

Psicopatologia i forense /
Ansietat, estrès i depressió

30 minuts aproximadament

Adults a partir de 18 anys

Full de respostes + Full exemplar : 1,70€
Correcció informàtica opcional i presencial: 2€

ESQUIZO-Q. Cuestionario
Oviedo para la Evaluación de la
Esquizotipia
LAS ESTRELLAS FUGADES NO
CONCEDEN DESEOS
HCR-20 V3.
VALORACIÓN DEL RIESGO DE
VIOLENCIA

Avaluació breu dels trets de la personalitat
esquizotípica o la propensió a la psicosi en
adolescents
Programa de prevenció, avaluació i intervenció per
dol en el context escolar

Personalitat / Psicopatologia i
forense

Variable, Entre 4 i 8 minuts.

De 14 a 19 anys.

Full de respostes (E-Q): 2,98 €
respostes autocorregible breu (E-Q-A) : 1,16 €

Dol / Programes d'Intervenció

Variable

Educació Infantil, Primària,
Secundària

No conté cap material

Guia del avaluador. Predir el risc de violència física
en persones amb elevada probabilitat de manifestar
comportaments violents.

Psicopatologia i forense /
Violència / Abús sexual/
Maltractament

Variable

Adults

No conté cap material

Avaluació dels trastorns de personalitat descrits al
eix II del DSM-IV en una població normal

Personalitat / Psicopatologia i
forense

Aproximadament entre 10 i
15 min.

Adolescents i adults

Full de respostes DONES: 1,85€
Full de respostes HOMES: 1,85€
Correcció informàtica presencial : 2€ /ús

CAQ (Cuestionario de análisis
clínico)
C.P.E.I (Cuestionario de
conducta perturbadora en
educación infantil)

IA-TP (Inventario de adjetivos
para la evaluación de los
trastornos de personalidad)

Full de

Preus amb IVA inclòs (21%)
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LSB-50 (Listado de Síntomas
Breve)

Qüestionari clínic per la valoració clara, precisa y
ràpida de símptomes psicològics y psicosomàtics,
oferint puntuacions diferenciades per les principals
dimensiones psicopatològiques.

Psicopatologia i forense /
Ansietat, estrès i depressió / Salut
laboral

Variable entre 5 i 10 minuts

Adults

Full de respostes : 1,35€
Correcció informàtica opcional i presencial: 2€

MACI (Inventario Clinico para
Adolescentes)

Breu inventari de personalitat enfocat
específicament en l’ús clínic amb adolescents.

Psicopatologia i forense

30 min.

De 13 a 19 anys

Quadern de preguntes: 3,15€
Full de respostes: 0,85€
Correcció informàtica presencial: 3,50 €

MCMI-III (Inventario Clínico
Multiaxial de Millon -III)

Avaluació de 4 escales de control, 11 patrons clínics
de personalitat 3 trets patològics, 7 síndromes de
gravetat moderada i 3 síndromes de gravetat severa

Psicopatologia i forense

De 20 a 30 min.

Adults

Quadern: 4 €
Full de respostes: 1,15€
Correcció informàtica presencial: 5,50€

Avaluació de la personalitat i la psicopatologia en
adults que busquen o reben atenció o tractament
psicològic o psiquiàtric.

Psicopatologia i forense

Variable, entre 20 i 30
minuts

Adults a partir de 18 anys.

Quadern: 4,15 €
Full de respostes: 1,30 €
Correcció informàtica presencial: 5,50 €

MMPI-2 (Inventario Multifásico
de Personalidad de Minnesota2)

Avaluació de la personalitat normal i patològica

Psicopatologia i forense

Variable al voltant dels 60
min.

Adults

Quadern de preguntes: 6 €
Full de respostes: 1,65€
Full de perfil: 1,65€
Correcció informàtica opcional i presencial: 9,60€

MMPI-2 - RF (Inventario
Multifásico de Personalidad de
Minnesota-2 Reestructurado

Nova versió de la prova de referència en l'avaluació
de psicopatologia en adults

Psicopatologia i forense

Variable, entre 35 i 50 min.

Adults

Quadern de preguntes: 4,85 €
Full de respostes: 1,65€
Correcció informàtica presencial: 9,60€

MCMI-IV
(Inventario Clínico Multiaxial
de Millon-IV)

Preus amb IVA inclòs (21%)
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Psicopatologia
Quadern de preguntes: 6,65 €
Full de respostes: 1,65€
Full de perfil: 1,65€
Correcció informàtica opcional i presencial: 9,60€
Quadern de preguntes castellà : 4€
Quadern de preguntes català : 8,15€
Full de respostes: 3,10€
Correcció informàtica presencial: 2€
Full de respostes: 3,09 €
Quadern de preguntes: 4,04 €
Correcció informàtica presencial: 2€
Quadern d'avaluació: 10,10€
Guia de l'entrevista: 5,15€
Full d'anotació: 1,85€
Correcció informàtica presencial: 2€

MMPI-A ( Inventario
Multifásico de Personalidad de
Minnesota para Adolescentes)

Instrument de referencia per l’avaluació de la
personalitat normal y patològica en adolescents.

Psicopatologia i forense

Entre 45 a 60 minuts

De 14 a 18 anys

PAI (Inventario de evaluación
de la personalidad)

Avaluació de les característiques de la personalitat
mes rellevants a l’avaluació clínica i forense.

Personalitat / Psicopatologia i
forense

45 min. aproximadament

Adults

PAI-A. Inventario de Evaluación
de la Personalidad para
Adolescentes

Avaluació de les característiques de la personalitat
més rellevants en l'avaluació clínica i forense
d'adolescents.

Personalitat / Psicopatologia i
forense / Adaptació i conducta
/Ansietat, Estrès i Depressió

Variable, 45 minuts
aproximadament.

Adolescents de 12 a 18 anys.

PCL-R (Escala de Evaluación de
Hare - Revisada)

Instrument de mesura de psicopatia en contextos
forenses, clínics i d'investigació

Psicopatologia i forense

Variable

Adults

Protocol per a la valoració del risc de violència
sexual

Psicopatologia i forense

No fixat

Adolescents a partir de 16 anys o
adults

No conté cap material

Avaluació del risc de violència contra la parella

Psicopatologia i forense /
Violència familiar / Família i
parella

No fixat

Adults

Full d'anotació: 1,45 €

SCL-90-R (Custionario de 90
síntomas)

Qüestionari breu que subministra un perfil de
dimensions sistemàtiques primàries de salut
mental, índex globals e informació de simptomes
discrets

Psicopatologia i forense /
Ansietat, estrès i depressió / Salut
laboral

De 12 a 15 min.

Adolescents i adults

Full de respostes autocorregible: 2,40€

SCID-I (Entrevista clínica
estructurada para los
trastornos del eje I del DSM-IV)

Realitzar diagnòstics més importants de l’eix I del
DSM-IV

Psicopatologia i forense

De 45 – 90 min.

Adults

No conté cap material

RSPV (Protocolo para la
valoración del riesgo de
violencia sexual)
S.A.R.A (Manual para la
valoración del riesgo de
violencia contra la pareja)

Simulació
SIMS (Inventario estructurado
de simulación de síntomas)

Screening para la detección de simulación de
sintomatología psicopatológica y neurocognitiva

Psicopatologia i forense

15 min. Aproximadament

Adults

Full de respostes: 3 €
Correcció informàtica presencial 2€

TOMM (Test de Simulación de
Problemas de Memoria)

Permet discriminar entre problemes de memòria
simulats i genuïns

Memòria / Psicopatologia i
forense

Variable, entre 15 i 20
minuts aproximadament

Adolescents i adults

Quadernet anotació autocorregible : 2,20€

ÁRBOL, test del

Apreciació proyectiva de problemes d'evolució i
adaptació en diversos trets de personalitat

Projectiu / Personalitat

Variable

A partir de 5 anys

No conté cap material

DIBUJO DE LA FIGURA
HUMANA

Avaluació de la personalitat a través del dibuix de la
figura humana, projectant tota una gama de trets
significatius i útils per un millor diagnòstic.

Projectiu / Personalitat

De 10 a 15 min.

De 3 a 15 anys

No conté cap material

FÁBULES DE DÜSS

Diagnòstic de complexos inconscients i conflictes
de comportament

Projectiu / Personalitat

Variable

A partir de 3 anys

Full d'anotació: 0,80€

Tècniques projectives

Preus amb IVA inclòs (21%)
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FAMÍLIA, test de la

FINALITAT
Tècniques projectives de diagnòstic de l'afectivitat
infantil que facilita l'exploració de les vivències
conflictives del nen, que de una u altra forma
sempre guarden relació amb els elements de la
seva família.

MATÈRIA

Projectiu / Personalitat

TEMPS D'APLICACIÓ

Variable

EDAT

A partir de 5 anys

PREU

No conté cap material
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Tècniques projectives
FTT. Test de los cuentos de
hadas
H-T-P (casa-árbol-persona)
PATA NEGRA
PHILLIPSON
RORSCHACH, Psicodiagnóstico
de
T2F (Test del Dibujo de Dos
Figuras Humanas)

Avaluació dinàmica del trets de la personalitat de
nens, així com interaccions, de manera objectiva i
psicomètricament fiable
Avaluació de les funcions de l' ego, conflictes de
personalitat, autoimatge, percepció familiar
Prova projectiva que revela els conflictes profunds
de la personalitat
Permet inferir la dinàmica inconcient del subjecte
des del punt de vista de la teoria de les relacions
objectals.
Avaluació de diversos aspectes de la personalitat
profunda.
Avalua de manera objectiva i precisa, els aspectes
maduratius i emocionals del nen

Projectiu / Personalitat
Projectiu / Personalitat
Projectiu / Personalitat

Variable, 45 minuts
aproximadament
Variable, entre 30 i 90
minuts
Variable, aproximadament
1 h.

De 7 anys a 12 anys

Quadern d'anotació: 2,05 €

Nens, adolescents i adults

Quadern d'interpretació: 2,20 €

Nens

Full d'anotació: 1,20€

Projectiu / Personalitat

Variable, aproximadament
90 min.

A partir de 14 anys

Guia abreujada per l'anàlisi + Full d'interpretació : 1,20 €

Projectiu / Personalitat

Variable

Adolescents i adults

Full d'anotació 1,60 €

Projectiu / Personalitat

Variable, 15 min.
Aproximadament

De 5 a 12 anys

Quadern d'anotació: 1,60 €

Variable

CAT de 3 a 10 años y TAT De 14 años
en adelante.

No conté cap material

TAT, CAT-A y CAT-H (Test de
apercepción Temática)

Avaluació de diversos aspectes de la personalitat
(impulsos, emocions, sentiments, complexos,
conflictes, etc.) en situacions clíniques i normals.

Projectiu / Personalitat

EDI-3 (Inventario de Trastornos
de la conducta alimentaria)

Avaluació de 3 variables de risc i 9 variables
psicològiques relacionades amb els trastorns de la
conducta alimentària

Trastorns de la conducta
alimentària

Variable, aproximadament
20 min.

Mostres no clíniques: a partir de 10
anys Mostres clíniques: a partir de
12 anys

Quadern de preguntes: 1,65€
Full de respostes autocorregible+Full de perfil: 1,90€

EDI-3-RF (Inventario de
Trastornos de la conducta
alimentaria)

Inventari per l' avaluació dels trastorns relacionats
amb la conducta alimentaria

Trastorns de la conducta
alimentària

Variable, aproximadament
20 min.

De 10 anys en endevant

Full de respostes autocorregible: 2,35€

IMAGEN (Evaluación de la
Insatisfacción con la Imagen
Corporal)

Instrument d’avaluació, de fàcil i ràpida aplicació, de
la insatisfacció amb la imatge corporal en els seus
principals components: cognitiu-emocional,
perceptiu i comportamenta

Trastorns de la conducta
alimentària

10 min. aproximadament

A partir de 11 anys

Full de respostes autocorregible: 2,35€

Trastorns de la conducta alimentària

Valors
SIV (Cuestionario de Valores
Interpersonales)

Mesura alguns dels valors (els més característics)
faciliten les relacions amb els demés: (S-Estímul), CConformitat, R-Reconeixement, I-Independència, BBenevolència i L-Lideratge

Personalitat / Motivació i
interessos / Valors

Variable, 15 min.
aproximadament

Adolescentes que comencin estudis
universitaris i adults

Full de respotes: 2,95€
Correcció informàtica presencial : 2€

SPV (Cuestionario de Valores
Personales)

Apreciació de sis valors personals crítics: practicitat,
resultats (realització), varietat, decisió, ordre i
mètode i claritat en aconseguir l’objectiu

Personalitat / Motivació i
interessos / Valors

15 min. Aproximadament

Adolescentes aspirants a la
universitat i adults

Full de respotes: 2,95€
Correcció informàtica presencial : 2€

Violència
HCR-20 V3.
VALORACIÓN DEL RIESGO DE
VIOLENCIA
RSPV (Protocolo para la
valoración del riesgo de
violencia sexual)

Guia del avaluador. Predir el risc de violència física
en persones amb elevada probabilitat de manifestar
comportaments violents.

Psicopatologia i forense /
Violència / Abús sexual/
Maltractament

Variable

Adults

No conté cap material

Protocol per a la valoració del risc de violència
sexual

Psicopatologia i forense

No fixat

Adolescents a partir de 16 anys o
adults

No conté cap material

Preus amb IVA inclòs (21%)

LLISTAT DE TESTS PSICOLÒGICS/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ/ JOCS TERAPÈUTICS

Revisió de preus: gener 2018
Material disponible en català

NOM DEL TEST

S.A.R.A (Manual para la
valoración del riesgo de
violencia contra la pareja)

FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS D'APLICACIÓ

Avaluació del risc de violència contra la parella

Psicopatologia i forense /
Violència familiar / Família i
parella

Adios Tristeza

Joc d'ajuda perquè els nens
superin el dol i la pèrdua. El joc els
ajuda a superar la seva pena
expressant les seves sensacions,
relacionades amb la pèrdua, en un
ambient obert, de suport i
d'atenció personal.

Animales Rabiosos

Joc d'ajuda per aprendre a
expressar els sentiments de ràbia i
còlera d'una forma adaptativa i
adequada.

No fixat

EDAT

PREU

Adults

Full d'anotació: 1,45€

Dol

45 minuts aproximadament.

Nens i adolescents des de 6 a 18 anys.

Adaptació i conducta

45 minuts aproximadament.

Nens de 5 a 10 anys

30 minuts

Nens de 6 a 12 anys.

JOCS TERAPÈUTICS

Coletas y Verdi

El bingo de las emociones

El juego sobre el acoso escolar

Joc per a la Prevenció, la Detecció
i el Tractament de l'Abús Sexual
Infantil
Joc d'ajuda per aprendre a
conèixer als altres, a assumir el
reg de compartir experiències
personals amb un grup i a
respondre als altres amb empatia
millorar els aspectes emocionals

Programa d'intervenció en forma
de joc amb el qual es pretén
canviar les actituds i
comportaments dels tres grups
involucrats en l'assetjament
escolar o bullying: els assetjadors,
les víctimes i els espectadors.

Abús sexual

Emocions

45 minuts aproximadament.

Assetjament Escolar

Variable segons desitjos del
terapeuta.

A partir de 6 anys i adults amb retard cognitiu.

Nens i adolescents des dels 8 anys.

Preus amb IVA inclòs (21%)

LLISTAT DE TESTS PSICOLÒGICS/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ/ JOCS TERAPÈUTICS

Revisió de preus: gener 2018
Material disponible en català

NOM DEL TEST

FINALITAT

El juego de las habilidades sociales

El juego de las pistas

Mi familia ha cambiado

Planeta de los Psimon

Uno entre un millón

Tablero Juego
Olimpiadas Felinas

Olimpiadas Felinas

MATÈRIA
Programa d'intervenció en forma
de joc per ensenyar als nens i
adolescents una sèrie d'actituds i
comportaments específics que
augmenten les interaccions
positives i gratificants amb els
Atractiu joc dissenyat per ajudar a
aquells nens i adolescents amb
problemes de comprensió de la
comunicació social (interpretació
de situacions socials,
d'expressions facials, de
llenguatge corporal o de
llenguatge metafòric) ja siguin
vinculats a trastorns de l'espectre
autista oa un altre tipus de
dificultats socioemocionals .
Programa d'intervenció en forma
de joc per a nens i adolescents
que han d'afrontar situacions
familiars difícils com la separació
o el divorci dels seus pares.

Joc terapèutic per ensenyar
habilitats cognitiu-conductuals a
nens i adolescents. Durant el joc
aprenen a reconèixer els
pensaments negatius i els seus
efectes destructius i a identificar
nous pensaments més positius.

Divertit i entretingut joc de cartes
per millorar l'autoestima.

Joc per a l'entrenament i
generalització d'habilitats
d'afrontament.

TEMPS D'APLICACIÓ

Habilitats Socials

Autisme

EDAT

45 minuts aproximadament.

Variable

Familia / Separació / Divorci

Variable segons desitjos del
terapeuta.

Habilitats cognitiuconductuals

45 minuts aproximadament.

Autoestima

Variable

Habilitats d'afrontament

30 – 40 minuts aproximadament

PREU
Nens i adolescents des dels 8 anys.

Nens i adolescents de 6 a 16 anys.

Nens i adolescents des dels 8 anys

Nens i adolescents de 8 a 14 anys.

De 6 a 12 anys.

De 7 a 11 anys

