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MATÈRIA
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D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Adaptació i conducta

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/ad
aptació i conducta /
intel·ligència i
desenvolupament/ES
COLAR adaptació i
conducta

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.

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 €

AECS. Actitudes y Estrategias
Cognitivas Sociales

Avaluació de la competència social de l'adolescent i dels
aspectes que faciliten o dificulten la seva adaptació social.

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 €

BRIEF-2
Avaluació conductual de les funció
executiva

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€

CACIA (Cuestionario de Autocontrol
Infantil y Adolescente)

Avaluació de processos bàsics i habilitats d'autocontrol
imprescindibles per la consecució efectiva de l'autocontrol en
nens i adolescents

Adaptació i conducta

Entre 30 i 40 min. segons
l'edat

De 11 a 19 anys (de 6è de
Primària a 2n de
Batxillerat)

Full de respostes: 2,05€

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

Avaluació de les estratègies d’afrontament de l’estrès

Variable entre 10 i 30 min.

Adults

Full de respostes autocorregible: 2,35€

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.

Variable, 45 minuts
aproximadament.

Adolescents de 12 a 18
anys.

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

PIVIP. Programa de Internvención
para Víctimas de Interferencias
Parentales

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

Variable

Nens, adolescents i
progenitors implicats

No conté cap material

Intel·ligència
emocional / Ansietat,
depressió i estrés
Personalitat /
Psicopatologia i
forense / Adaptació i
conducta /Ansietat,
Estrès i Depressió
Família i parella /
Adaptació i Conducta
/ Programes
d'Intervenció

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€
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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 812 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€

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: 2,00€

BDI-II (Inventario de depresión de
Beck)

Medir la severidad de la depresión

Depressió

Entre 5 i 10 min.

Adolescents a partir de 13
anys

Full de respostes: 1,55€

CAEPO (Cuestionario de
Afrontamiento al Estrés para
Pacientes)

Avaluació de l'afrontament de l'estrés mitjançant 7 dimensions o
escales, cada una corresponent a una determinada estratègia
d'afrontament

Ansietat, Estrès i
Depressió

Variable, aproximadament
25 min.

Adults

Full de respostes: 2,35€

CAS (Cuestionario de ansiedad
infantil)

Apreciació del nivell d'ansietat infantil.

Full de respostes autocorregible: 1,35€

Avaluació rápida de la sintiomatologia depresiva en nens

Variable, entre 20 i 30
min.
Variable, entre 10 i 25
min.

De 6 a 8 anys

CDI (Inventario de depresión infantil)

Ansietat, Estrès i
Depressió
Ansietat, Estrès i
Depressió

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: 2,00€

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€

30 minuts
aproximadament

Adults a partir de 18 anys

Full de respostes + Full exemplar: 1,85€
Correcció informàtica presencial: 2,00€

30 minuts
aproximadament

Adults a partir de 18 anys

Full de respostes + Full exemplar : 1,70€
Correcció informàtica opcional i presencial:
2,00€

Variable, 45 minuts
aproximadament.

Adolescents de 12 a 18
anys.

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

Variable, 20 min.
Aproximadament

Adolescents i adults

Full de respotes: 1,15€

Variable, entre 15 i 20
min.

De 9 a 15 anys

Full de respotes: 1,10€

Ansietat, depressió i estrés

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

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)
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
Avaluació de la simptomatologia posttraumàtica i diagnòstic del
trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT) en víctimes adultes de
diferents esdeveniments traumàtics
Avaluació de la simptomatologia posttraumàtica i diagnòstic del
trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT) segons criteris del DSM5en víctimes adultes de diferents esdeveniments traumàtics

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.

STAI (Cuestionario de Ansiedad
Estado/Rasgo)
STAIC (Cuestionario de
Autoevaluación Ansiedad
Estado/Rasgo en niños)

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

CDS (Cuestionario de depresión para
niños)
CET-DE (Cuestionario Estructural
Tetradimensional para la Depresión)
EGEP (Avaluació Global del Estrès
Posttraumàtic)

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

Psicopatologia i
forense / Ansietat,
estrès i depressió
Psicopatologia i
forense / Ansietat,
estrès i depressió
Personalitat /
Psicopatologia i
forense / Adaptació i
conducta /Ansietat,
Estrès i Depressió
Ansietat, Estrès i
Depressió
Ansietat, Estrès i
Depressió
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STAXI-2 (Inventario de expresión de
ira estado-rasgo)
STOP A LA ANSIEDAD

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

MATÈRIA
Ansietat, Estrès i
Depressió
Psicopatologia i
forense / Ansietat,
estrès i depressió

TEMPS
D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

Entre 10 i 15 minuts

Adolescents i adults

Full de respostes autocorregible: 2,35€

No fixat

Adults

No conté cap material
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Aprenentatge
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€
Full de preguntes i respostes : 0,58 €
Full de perfil: 0,30 €

ABC Dislexia (Programa de lectura i
escriptura)

Programa estructurat d’ intervenció en dislèxia.

Programes
d'Intervenció /
Dislèxia

CHTE. Cuestionario de Hábitos y
Técnicas de Estudio

Diagnòstic dels factors que incideixen de manera directa i
indirecta en la tasca d'estudi

Aptituds / Tècniques
d'Estudi

DST-J (Test para la detección de la
dislexia en niños)

Detecció rapida de la dislèxia en nens

Dislèxia

PROESC (Evaluación de los procesos
de escritura)

Avaluació dels principals procesos implicats en la escriptura i la
detecció d’errors.

Escriptura

Variable, entre 40 i 50
min. aproximadament

Avaluació dels processos que intervenen en la lectura i detecció
de dificultades en la capacitat lectora

Lectura

Variable, de 20 a 40 min.
aproximadament

De 1.º a 6.º de Educación
Primaria.

Quadernet d’anotació: 2,05€

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€

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

BAC (Batería para la Actividad
Comercial)

Avaluació de trets aptitudinals importants per al
desenvolupament de l'activitat comercial

Entre 50 i 60 mi.

Adolescents i adults

Quadern de preguntes: 0,20€
Full de respostes: 0,20€

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

Variable, al voltant dels 45
min.

Variable, 30 minutos
aproximadament
Variable, entre 25 i 45
min.

A partir de 5 anys

De 10 a 18 anys
De 6 anys i mig a 11anys i
mig
De 8 a 15 anys (de 3r de
Primària a 4t de
Secundària)

Quadern d'anotació: 3,30€
Full d'anotació autocorregible A+ Full
d'anotació autocorregible B: 2,95€

Aptituds
Aptituds / Comercial

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

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€

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€

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 Habilidades
Cognitivas: I Razonamiento; II
Razonamiento Verbal)

Programa de fàcil aplicació que, per mitjà d'exercicis senzills,
permet la millora d'alguns processos bàsics de pensament que
possibiliten comportaments inteligents en situacions noves

Aptituds /
Intel·ligència

Variable

A partir de 11 anys

No conté cap material

PMA (Aptitudes Mentales Primarias)

Apreciació factors basics de la intel·ligència: Verbal, Espacial,
Numèrica, Raonament i Fluïdesa Verbal. El total ponderat
d'aquests factors permet una estimació d'intel·ligència general.

Aptituds

26 min.

A partir de 10 anys

Quadern de preguntes: 3,80€
Full de respostes autocorregible: 2,05€

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 €
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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

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€

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: 2,00€

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€

Atenció /
Hiperactivitat

Aproximadament 10
minuts

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

Full respostes autocorregible + Full
entrenament : 2,50€

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€

Atenció /
Hiperactivitat/Aptitud
s

Aproximadament entre 1015 min.

De 6 a 12 anys

PIN a la venda a TEA Ediciones

ESMIDA- N : de 5 a 9 anys
ESMIDA- R: 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

Assetjament escolar
Atenció
D2 (Test de atención)

AGL (Atención Global - Local)

CARAS-R (Percepción de diferencias)

Avalua la rapidesa i precisió perceptives amb atenció dividida,
així com la habilitat diferencial per processar trets globals y
locals d’un estímul visual.
Avaluació de l'aptitud de percebre, ràpida i correctament
similituds i diferències i patrons estimulants parcialment
ordenats

DIVISA (Test de Discriminación Visual
Simple de Árboles)

Avaluació del nivell d'atenció global en nens en contextos
educatius i clínics

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" "Hiperactividad-Hiperkinesia" 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. ESMITDAA: de 5 a 10 min.

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€

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€

Autisme

Entre 1½ h. i 2 ½ h.

Edat mental major a 2
anys

Entrevista+Algoritme: 12,45 €

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€

Entre 5 i 10 min.

Adults

Full de respostes CESQT: 1,40€
Full de respostes CESQT-DP: 1,40€

Variable entre 15 i 20 min.

Adults

Full de resposte 4,15€
Correcció informàtica presencial: 2,00€

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

Autisme
SCQ, (Cuestionario de Comunicación
Social)

Completa entrevista estructurada per el diagnòstic dels trastorns
del espectre autista
Instrument útil i efectiu per al screening de trastorns d'espectre
autista

CESQT (Cuestionario para la
Evaluación del Síndrome de
Quemarse por el Trabajo)

Ofereix una mesura de la resposta a l'estrés laboral crònic que
s'origina als professionals dedicats als serveis o a l'atenció de
persones (burnout)

JSS (Cuestionario de estrés laboral)

Avaluació de l’estrés laboral

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

Clima i motivació
Ansietat, Estrès i
Depressió / Salut
laboral
Ansietat, Estrès i
Depressió / Salut
laboral
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Competències
COMPETEA

Avaluació al context laboral de 20 competències, 5 àrees
competencials, una escala de sinceritat i 2 índex qualitatius

Competències /
Coaching

Al voltant de 30 min.

Adults

Quadern de preguntes: 5,65€
Full de respostes : 1,85€
Correcció informàtica presencial : 2,00€
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D'APLICACIÓ

MATÈRIA

EDAT

PREU

Creativitat
CREA (Inteligencia Creativa)

Mesura cognitiva de la creativitat a través de la generació de
qüestions, en el context teòric de recerca i resolució de
problemes.

Creativitat

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€

Variable entre 10 i 30 min.

Adults

Full de respostes autocorregible: 2,35€

Entre 15 i 30 min.

Adolescents i adults

Quadern de preguntes: 2,90€
Full de respostes : 1,85€
Correcció informàtica presencial: 2,00€

Entre 30 i 45 min.
aproximadament

A partir de 17 anys

Quadern de preguntes: 5,50€
Full de respostes: 2,60€
Correcció informàtica presencial: 2,00€

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€

Aproximadament 10 min.

Intel·ligència emocional
CRI-A (Inventari de respostes
d'afrontament per adults)

Avaluació de les estratègies d’afrontament de l’estrès

CTI (Inventario de pensamiento
constructivo)

Mesura de d’intel·ligència emocional

MSCEIT ( Test de Inteligencia
Emocional Mayer-Salovey-Caruso

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

Intel·ligència
emocional / Ansietat,
depressió i estrés
Intel·ligència
Emocional /
Personalitat
Intel·ligència
Emocional /
Personalitat/
Coaching

Intel·ligència, desenvolupament

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/ad
aptació i conducta /
intel·ligència i
desenvolupament/ES
COLAR adaptació i
conducta

20 min. per exemplar
aproximadament

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

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€

McCarthy (Última Ed.) (Escalas de
aptitudes y psicomotricidad para
niños)

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: 3,00€

RAVEN (Matrices Progresivas. Escalas
SPM general Y APM superior)

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€

TONI-2 (Test de Inteligencia No
Verbal)

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

Intel·ligència /
Desenvolupament

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

Variable, 15 minutos
aproximadament
Aproximadament 15
minuts cadascuna de les
formes

De 6 a 79 anys

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

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

TONI-4
Test de Inteligencia No Verbal
WAIS-III (Escala de Inteligencia de
Wechsler para adultos)

Preus amb IVA inclòs (21%)
Revisió de preus: gener 2018

LLISTAT DE TESTS PSICOLÒGICS/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ
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NOM DEL TEST
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MATÈRIA

TEMPS
D'APLICACIÓ

EDAT

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

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

Mesura dels aspectes quantitatius i qualitatius d'intel·ligència

Intel·ligència /
Desenvolupament

De 48 a 65 min.

De 6 anys 0 mesos a 16
anys 11 mesos

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

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

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

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

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

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

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

Avaluació completa de la capacitat intel•lectual dels nens

Avaluació completa de la capacitat intel·lectual dels nens

Intel·ligència /
Desenvolupament

Intel·ligència /
Desenvolupament /
Cognició

PREU
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€
Quadern d'anotació: 4,25€
Quadernet respostes 1: 2,35€
Quadernet respostes 2: 1,55€
Correcció informàtica opcional i presencial :
6,50€
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€

Preus amb IVA inclòs (21%)
Revisió de preus: gener 2018

LLISTAT DE TESTS PSICOLÒGICS/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ
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NOM DEL TEST

FINALITAT
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D'APLICACIÓ
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EDAT

PREU

Llenguatge
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

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€

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: 9,67€

TAVEC (Test de Aprendizaje Verbal
España-Complutense)

Avaluació neuropsicològica detallada de les habilitats cognitives
generals: memòria i capacitats per a l’aprenentatge

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€

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: 2,30€

WMS-III (Escala de memoria de
Wechsler-III)

Avaluació profunda de la memòria en adults

Memòria

Entre 60 i 90 min.

De 16 a 89 anys

Quadern no disponible. Consulteu al personal
de la Biblioteca
Correcció informàtica presencial i opcional: 2€

Neuropsicologia
ANILLAS (Test de las anillas para la
evaluación de las funciones
ejecutivas)
BARCELONA - REVISADO (Programa
integrado de exploración
neuropsicológica)

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€

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

C

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

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€

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 €

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: 1,29€
Exemplar BRS: 0,80€
Full de laberints: 0,80€

BRIEF-2
Avaluació conductual de les funció
executiva

Preus amb IVA inclòs (21%)
Revisió de preus: gener 2018
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PREU

CUMANÍN (Cuestionario de Madurez
Neuropsicológica)

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€

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€

Atenció /
Neuropsicologia

Aproximadament 5 min.

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

Full d'anotació: 1,75€

Neuropsicològic

Aproximadament 10 min.

De 4 a 15 anys

Full d'anotació: 0,75€

Neuropsicològc

Aproximadament 25 min.

A partir dels 3 anys

Full d'anotació: 0,85€
Joc Complet de Laberints (12): 6,41€

Neuropsicològc

Aproximadament 50 min.

Adults

Quadern d’anotació: 4,90€

Neuropsicològc

Aproximadament 60 min.

De 4 a 6 anys

Quadern d’anotació: 3,35€

Neuropsicològic

Variable, entre 5 i 15 min.

Adults

Full de respostes: 1,70€

FDT. Test de los cinco dígitos
FIGURA COMPLEJA DE REY
LABERINTO PORTEUS (Test de
laberintos)
LURIA-DNA (Diagnóstico
Neuropsicológico de Adultos)
LURIA-INICIAL (Evaluación
Neuropsicológica en al Edad
Preescolar)
MMSE (Examen Cognoscitivo MiniMental)

Mesura de la velocitat de processament, la fluïdesa verbal,
l’atenció sostinguda i l’eficiència en l’alternança amb processos
mentals
Estudi de l'activitat perceptiva i de la memòria visual.
Avaluació de l'aptitud per formar i executar un pla de treball, un
dels components de les funcions executives i que està relacionat
amb l'adaptació social
Examen qualificatiu dels trastorns en els processos corticals
superiors (dèficits funcionals)
Avaluació del funcionamient executiu i lingüístic, de la velocitat
de processament i de la memòria immediata en nens petits
seguint el model de Luria
Adaptació Espanyola del MMSE, una de les proves clíniques més
reconegudes per a la valoració cognitiva en adults.

Preus amb IVA inclòs (21%)
Revisió de preus: gener 2018
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Neuropsicologia
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): 2,00€
Quadernet anotació (5-16 anys): 4,15€
Quadernet respotes (5-16 anys): 2,55€

TAVEC (Test de Aprendizaje Verbal
España-Complutense)

Avaluació neuropsicològica detallada de les habilitats cognitives
generals: memòria i capacitats per a l’aprenentatge

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€

TRVB (Test de Retención Visual de
Benton)

Examen e la percepció visual i les activitats visoconstructores.
Diagnòstic d'anomalíes a l'àrea de la patologia cerebral i
avaluació del nivell "premòrbit" de la intel·ligència afectada per
algun defecte orgànic

Neuropsicològic

Variable, per a cada
forma, 5 min.
aproximadament

A partir de 8 anys

Full de respostes: 0,65€

VOSP (The Visual Object and Space
Perceptions Battery)

Avaluar objecte i espai de la percepció.

Neuropsicològic

Indefinit

Adults

Full de respostes: 0,65€

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

Neuropsicològic

Variable

De 6 anys i mig a 89 anys

Quadern: 1,20€

Orientació professional
EXPLORA (Cuestionario para la
Orientación Vocacional y Profesional)

Identificació de les àrees professionals que més s'adapten als
interessos, habilitats i característiques personals de l'avaluat

Interessos
Professionals /
Motivació

30 min. aproximadament

Adolescents i adults (de
12 anys en endavant)

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

KUDER-C (Registro de Preferencias
Vocacionales)

Avaluació dels interessos del subjecte en 10 camps de
preferències: aire lliure, mecànic, càlcul, persuasiu, artístic,
literari, musical, assistencial i administratiu. Disposa d’escala V
(Verificació), per tal de determinar la fiabilitat de l’aplicació i els
seus resultats

Interessos
Professionals /
Motivació

Variable, entre 30 i 60
minuts

Adolescents i adults

Quadern: 2,25€
Full de respostes+Full de perfil: 0,75€

IPP-R (Intereses y preferencias
profesionales- Revisado)

Apreciació dels interessos en 15 camps d'activitat professional,
tenint en compte les professions i les activitats corresponents

Interessos
Professionals /
Motivació

Variable, entre 30 y 50
minuts

Adolescents i adults

Quadern: 2,90€
Full de respostesc: 1,85€
Correcció informàtica presencial : 2,00€

Personalitat

Variable, uns 45 min.

A partir de 16 anys

Personalitat

Entre 50 i 70 min.

Adolescents entre 12 i 20
anys.

Personalitat

30 min. aproximadament

De 8 a 15 anys

Personalitat

45 min. Aproximadament

Adults

Psicopatologia i
forense / Ansietat,
estrès i depressió

30 minuts
aproximadament

Adults a partir de 18 anys

Personalitat
16 PF-5 (Cuestionario Factorial de
personalidad)

16 PF- APQ (Cuestionario de
Personalidad para adolescentes)
BFQ-NA (Cuestionario "Big Five" de
Personalidad para Niños y
Adolescentes)
CUIDA (Cuestionario para la
evaluación de adoptantes,
cuidadores, tutores y mediadores)
EGEP (Avaluació Global del Estrès
Posttraumàtic)

Avaluació de 16 escales primeres i 5 dimensions (factors)
globals de la personalitat en subjectes normals
Avaluació de la personalitat en adolescents normals. Inclou una
secció dedicada a la avaluació de preferencias ocupacionals i
altre als problemas personals.
Avaluació de les 5 dimensions del model dels 'Cinc grans' en
l'estructura de la personalitat: conciència, obertura, extraversió,
amabilitat i inestabilitat emocional
Mesura de 14 variables de personalitat fundamentals en
l'establiment i manteniment de relacions interpersonals,
especialment en situacions d'assistencia i cura
Avaluació de la simptomatologia posttraumàtica i diagnòstic del
trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT) en víctimes adultes de
diferents esdeveniments traumàtics

Quadern de preguntes: 5,40€
Quadern de preguntes català 5,45 €
Full de respostes: 2,90€
Correcció informàtica presencial : 2,00€
Quadernet de preguntes 2,90€
Full de respostes: 1,45€
Correcció informàtica presencial : 2€
Full respostes: 2,20€
Correcció informàtica presencial: 2,00€
Quadern de preguntes: 3,10€
Full de respostes: 1,85€
Correcció informàtica presencial : 2,00€
Full de respostes+Full exemplar: 1,85€
Correcció informàtica opcional i presencial:
2,00€

Preus amb IVA inclòs (21%)
Revisió de preus: gener 2018
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NOM DEL TEST
EGEP-5 (Avaluació Global del Estrès
Posttraumàtic
Adaptada als criteris del DSM-5)

EPI (Cuestionario de Personalidad)

EPQ A Y J (Cuestionario de
Personalidad)

FINALITAT
Avaluació de la simptomatologia posttraumàtica i diagnòstic del
trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT) segons criteris del DSM5en víctimes adultes de diferents esdeveniments traumàtics
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.

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:
2,00€

Personalitat

12 min. aproximadament

Adolescents i adults

Exemplar A+B: 2,00 €

Personalitat

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

Forma A: a partir de 16
anys Forma J: de 10 a 14
anys

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

Preus amb IVA inclòs (21%)
Revisió de preus: gener 2018
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PREU

Personalitat
IPV (Inventario de Personalidad para
Vendedores)

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

Personalitat /
Comercial

Variable, 40 min.
aproximadament

Adults

Quadern de preguntes: 2,55€
Full de respostes: 1,25€
Correcció informàtica presencial: 2,00€

ESPQ (Cuetionario Factorial de
Personalidad)

Avaluació de 13 factors primaris de la personalitat. Es poden
obtener también dos factores básicos secundarios.

Personalitat

De 30 a 40 min.
aproximadament cada
part

De 6 a 8 anys

Full de respostes: 0,85€
Correcció informàtica presencial: 2€
Quadern de preguntes: 3,80€
Quadern de preguntes català: 3,80€
Full de respostes: 1,85€
Full resum: 0,75€
Correcció informàtica presencial: 2,00€
Quadern de preguntes castellà : 4,00€
Quadern de preguntes català : 8,15 €
Full de respostes: 3,10€
Correcció informàtica presencial: 2,00€

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.

Variable, 45 minuts
aproximadament.

Adolescents de 12 a 18
anys.

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

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 812 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€

Variable

Nens, adolescents i
progenitors implicats

No conté cap material

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

SENA (Sistema de Evaluación de
Niños y Adolescentes )

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

PIVIP. Programa de Internvención
para Víctimas de Interferencias
Parentales

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

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

EGEP (Avaluació Global del Estrès
Posttraumàtic)

Avaluació de la simptomatologia posttraumàtica i diagnòstic del
trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT) en 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: 1,85€
Correcció informàtica presencial: 2,00€

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

Avaluació de la simptomatologia posttraumàtica i diagnòstic del
trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT) segons criteris del DSM5en 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:
2,00€

Psicopatologia

Preus amb IVA inclòs (21%)
Revisió de preus: gener 2018

LLISTAT DE TESTS PSICOLÒGICS/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ

Material disponible en català

NOM DEL TEST

FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS
D'APLICACIÓ

EDAT

ENURESIS (Pipi-Stop)

El Pipí-stop está formado por un sensor de humedad y una
alarma sonora, que ayudan al niño a despertarse en el momento
preciso (cuando las primeras gotas de orina mojan el sensor).
Ésto constituye un aprendizaje que conduce a que el niño
controle la micción.

Psicopatologia i
forense / Programes
d'Intervenció

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

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

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.

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

Preferiblement a partir
dels 5 anys

MMPI-2 (Inventario Multifásico de
Personalidad de Minnesota-2)

Avaluació de la personalitat normal i patològica

Psicopatologia i
forense

Variable al voltant dels 60
min.

Adults

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

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.

PREU

Material només de consulta

Quadern de preguntes: 3,15€
Full de respostes: 0,85€
Correcció informàtica presencial: 3,50€
Quadern: 4,00€
Full de respostes: 1,15€
Correcció informàtica presencial: 5,50€
Quadern: 4,15 €
Full de respostes: 1,30 €
Correcció informàtica presencial: 5,50 €
Quadern de preguntes: 6,00€
Full de respostes: 1,65€
Full de perfil: 1,65€
Correcció informàtica opcional i presencial:
9,60€
Quadern de preguntes: 4,85€
Full de respostes: 1,65€
Correcció informàtica i presencial: 9,60€
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 : 4,00€
Quadern de preguntes català : 8,15 €
Full de respostes: 3,10€
Correcció informàtica presencial: 2,00€
Full de respostes: 3,09 €
Quadern de preguntes: 4,04 €
Correcció informàtica presencial: 2€

Preus amb IVA inclòs (21%)
Revisió de preus: gener 2018

LLISTAT DE TESTS PSICOLÒGICS/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ

Material disponible en català

NOM DEL TEST

FINALITAT

MATÈRIA

TEMPS
D'APLICACIÓ

EDAT

PREU

STOP A LA ANSIEDAD

El mètode "Stop a l'Ansietat" està dirigit a persones que
pateixen processos d'ansietat, no a tractar ni curar malalties com
esquizofrènia, trastorn bipolar, i qualssevol procés o malaltia
que sigui diferent d'un procés d'ansietat. En aquests casos haurà
de seguir les indicacions i el tractament prescrit pel seu metge.
El mètode està escrit per un psicòleg especialitzat en ansietat, i
dirigit a una generalitat de persones per tant no es pot garantir
cap resultat específic i els resultats del mètode lògicament
poden ser més o menys ràpids depenent de la gravetat i el
temps que es porta patint els processos d'ansietat. Els
testimonis que s'exposen són reals, i per tant són propis
d'aquestes persones.
Això és important ja que hi ha malalties mentals, que mostren
símptomes d'ansietat, però requereixen tractar la pròpia
malaltia, no emmascarar ni solucionar els símptomes. Per això
mai ha de substituir un tractament farmacològic prescrit
prèviament pel seu metge sense la seva aprovació.

Psicopatologia i
forense / Ansietat,
estrès i depressió

No fixat

Adults

No conté cap material

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 €

SIMS (Inventario estructurado de
simulación de síntomas)

Screening para la detección de simulación de sintomatología
psicopatológica y neurocognitiva

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

Variable, entre 15 i 20
minuts aproximadament

Adolescents i adults

Quadernet anotació autocorregible: 2,20 €

Simulació
Psicopatologia i
forense
Memòria /
Psicopatologia i
forense

Preus amb IVA inclòs (21%)
Revisió de preus: gener 2018

LLISTAT DE TESTS PSICOLÒGICS/PROGRAMES D'INTERVENCIÓ

Material disponible en català

NOM DEL TEST

FINALITAT

TEMPS
D'APLICACIÓ

MATÈRIA

EDAT

PREU

Tècniques projectives
CAT-H
Test d’Apercepció Infantil-Figures
Humanes
FÁBULES DE DÜSS

FAMÍLIA, test de la

FTT. Test de los cuentos de hadas
H-T-P (casa-árbol-persona)
PATA NEGRA
PHILLIPSON
TAT-E (Test de Natha y Mauco :
láminas de situación escolar
complementarias del TAT)

Facilitar la comprensió de les tendències del nen en les seves
relacions amb les figures personals més importants que
l’envolten.

Projectiu /
Personalitat

Variable

De 3 a 10 anys

No conté cap material

Diagnòstic de complexos inconscients i conflictes de
comportament
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.

Projectiu /
Personalitat

Variable

A partir de 3 anys

Full d'anotació: 0,80€

Projectiu /
Personalitat

Variable

A partir de 5 anys

No conté cap material

Avaluació dinàmica del trets de la personalitat de nens, així com
interaccions, de manera objectiva i psicomètricament fiable

Projectiu /
Personalitat

Variable, 45 minuts
aproximadament

De 7 anys a 12 anys

Quadern d'anotació: 2,05€

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.

Projectiu /
Personalitat
Projectiu /
Personalitat
Projectiu /
Personalitat

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

Nens, adolescents i adults

Quadern d'interpretació: 2,20€

Nens

Full d'anotació: 1,20€

A partir de 14 anys

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

Situació escolar complementàries al TAT

Projectiu /
Personalitat

Variable de 30 a 40
minuts

Alumnes d'Educació
Secundària

No conté cap material

