
Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Andorra

Tests Psicològics 2021

TEST Categoria Breu descripció Edat Preu correcció Preu Informe Correcció

16 PF TEA CLÍNICA, Personalitat Qüestionari factorial de personalitat A partir de 16 anys                           2,00 € 10,00 € Online

16 PF APQ TEA CLÍNICA, Personalitat Qüestionari factorial de personalitat Adolescents Adolescents entre 12 i 19 anys                           2,00 € 9,50 € Online

AVE
TEACLÍNICA, adaptació i 

Conducta                   

ASSETJAMENT I VIOLÈNCIA ESCOLAR: L'AVE és una eina imprescindible per prevenir, 

identificar, tractar i diagnosticar l'assetjament (bullying), el maltractament escolar i 

els danys psicològics més freqüentment associats a aquestes conductes.

7 a 18 anys (de 2n de Primària a 2n 

de Batxillerat)
                          2,00 € Online

ADI-R Tea CLÍNICA, Autisme

ENTREVISTA PER EL DIAGNOSTIC DEL AUTISME-REVISAT: L'ADI-R és una entrevista 

clínica que permet una avaluació avaluació profunda de subjectes amb sospites 

d'autisme o algun trastorn de l'espectre autista (TEA).

A partir de 2 anys                         10,00 € Manual

BAI PEARSON CLÍNICA, Ansietat
INVENTARI D’ANSIETAT DE BECK: És un qüestionari autoaplicable, compost per 21 

ítems que descriuen diversos símptomes d’ansietat. 
A partir de 13 anys                           2,00 € Manual

BASC
TEA CLÍNICA, adaptació i 

Conducta

SISTEMA D’AVALUACIÓ DE LA CONDUCTA DE NENS I ADOLESCENTS ©: Avaluació 

multimètode i multidimensional del comportament i l'autopercepció de nens i 

adolescents.

De 3 a 18 anys. Nivell 1 (3 - 6 anys); 

Nivell 2 (6-12 anys); Nivell 3 (12-18 

anys). Autoinforme a partir dels 8 

anys.

                          2,00 € Online(descatalogat)

BDI II pack PEARSON CLÍNICA, Depressió
INVENTARI DE DEPRESSIÓ DE BECK - II: Té com a objectiu identificar i mesurar la 

gravetat de símptomes típics de la depressió en adults i adolescents 
A partir de 13 anys                           2,00 € Manual

BDI-FS PEARSON CLÍNICA, Depressió

INVENTARI DE DEPRESSIÓ DE BECK PER A PACIENTS MÈDICS: És per avaluar la 

depressió en adolescents i adults amb un diagnòstic mèdic, que permeten conèixer 

els símptomes cognitius i afectius vinculats a la depressió, excloent aquells que es 

podrien deure a trastorns o malalties mèdiques.

A partir dels 16 anys                           1,00 € Manual

BIP RRHH- Competnecies Inventari Bochum de persoalitat i competencies Adults                           2,00 € 10,00 € Online

BRIEF-2 TEA CLINICA, Neuropsicologia Evaluació Conductual de la funció executiva-2 De 5 a 18 anys                           4,00 € 2,00 € Online



TEST Categoria Breu descripció Edat Preu correcció Preu Informe Correcció

CDS
TEA CLÍNICA, Ansietat, Estrès i 

Depressió.

Escala de Depressió Nens: Instrument d'avaluació de la depressió en nens i 

adolescents, tant en els aspectes globals (el positiu i el depressiu) com en els 

específics (8 escales).

De 8 a 16 anys                           2,00 € Online

CECAD
TEA CLÍNICA, Ansietat i 

Depressió.

Evalució global de la ansietat i de la depresió en 4 aspectes relacionats: inutilitat, 

irritabilitat, pensaments automàtics i simptomes psicofisiològics
A partir de 7 anys                           2,00 € -  €                              Online

CPS TEA RRHH, Personalitat

QÜESTIONARI DE PERSONALITAT SITUACIONAL (B): un instrument d’avaluació de la 

personalitat que parteix d’una aproximació conductual i té en compte les 

característiques de la persona i la seva interacció amb les situacions concretes. Està 

especialment indicat per a l’avaluació en contextos laborals.

Adolescents i adults.                           2,00 € 9,50 € Online

CTC
TEA CLÍNICA, psicopatologia i 

forense.

QÜESTIONARI TEA CLÍNIC (B): Parteix de la idea que totes les persones poden 

presentar trets psicopatològics en certa mesura i que és precisament l'accentuació 

d'aquestes característiques que es considera un tret clínic contraproduent per al lloc 

de treball.

Adults                           2,00 € 6,00 € Online

CUIDA TEA CLÍNICA, Personalitat

Mesura de catorze variables de personalitat fonamentals en l'establiment i 

manteniment de relacions interpersonals, especialment en situacions d'assistència i 

cuidat.

Adults                           2,00 € 10,00 € Online

EDI-3 i EDI-3RF
TEA CLÍNICA, Trastorn de la 

Conducta Alimentària

L'EDI-3.:És una mesura estandarditzada de fàcil aplicació i correcció, que ofereix 

puntuacions objectives i perfils de gran utilitat per a l'enfocament del cas i per a la 

planificació del tractament de persones amb sospita o diagnòstic de TCA.

A partir de 12 anys                           2,00 € Manual

EGEP 5
TEA CLÍNICA, Avalaució global 

del estrés pos-traumàtic

AVALUACIÓ GLOBAL DE L'ESTRÈS POSTTRAUMÀTIC (C): és un instrument d’avaluació 

mitjançant auto informe que permet el diagnòstic i la caracterització del TEPT en 

adults.

Adults a partir de 18 anys                           2,00 € Online

ESPA29

TEA CLÍNICA, Escala d'estils de 

socialització parental a  

l'adolescencia

Avaluació de les relacions entre pares i fills. El que ens permetrà obtindre mesures 

d'acceptació/Implicació/Coerció/Imposició que manifesta cada pare, així com 

mesures d'afecte/indiferència/dialeg/displicència/privació/coerció verbal i física. 

També permet classificar cada progenitor dins el seu estil de socialització(autoritatiu, 

indulgent, autoriatai i negligent)

                          2,00 € Manual

EXPLORA
TEA CLÍNICA, Orientació 

vocacional i Professional

EXPLORA: S'ha dissenyat amb la finalitat d'ajudar a les persones a identificar aquells camps 

professionals que més s'adapten als seus interessos, habilitats i característiques personals. És 

aplicable tant a estudiants com a adults necessitats d'assessorament professional.

Adolescents i Adults a partir de 12 

anys
                          2,00 € 4,00 € Online

FLUFF, JOGUINES 

TERAPÈUTIQUES 

TEA CLÍNICA, Intervenció: jocs 

terapèutics

La línia de joguines en ninots de pelfa està composta per quatre ninots: Edredó, 

Matalàs, Culet Rana i DisbauxatAjuden a prevenir i superar pors, fòbies, inseguretats i 

problemes d’ansietat presents durant la infància

De 0 a 8 anys  5€ de dipòsit Manual
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TEST Categoria Breu descripció Edat Preu correcció Preu Informe Correcció

HTP TEA CLÍNICA, projectiu

Pruebas de mayor difusión y empleo en la evaluación, en forma proyectiva, de la 

personalidad. Ofrece abundante información clínica y puede aplicarse prácticamente 

a cualquier sujeto: con baja cultura, alteraciones en el desarrollo, impedimentos de 

lenguaje, etc.

8 anys en endavant                           2,00 € Manual

JUEGO DE HABILIDADES 

SOCIALES

TEA CLÍNICA, Intervenció: jocs 

terapèutics

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 seus companys.

Nens i adolescents des dels 8 anys.  5€ de dipòsit Manual

JUEGO SOBRE EL 

ACOSO ESCOLAR

TEA CLÍNICA, Intervenció: jocs 

terapèutics

L’assetjament escolar l’inicia un assetjador però es manté i perpetua a causa del 

comportament dels espectadors de l’assetjament i els propis assetjats. Per tant, un 

programa d’intervenció complet requereix canviar les actituds i comportaments dels 

tres grups: assetjadors, víctimes i espectadors. El joc sobre l’assetjament escolar és 

un programa d’intervenció enfocat als tres tipus de grups de subjectes.

Nens i adolescents des dels 8 anys.  5€ de dipòsit Manual

MACI

Pearson CLÍNICA,  Personalitat 

i Sindromes clínics en 

Adolescents

MACI: Ajuda a avaluar patrons de personalitat i símptomes clínics, d'una forma breu i 

és especialment útil per a l'avaluació i confirmació d'hipòtesis diagnòstiques en la 

planificació del tractament, així com, per mesurar el progrés del mateix.

Adolescents a partir dels 13 anys fins 

als 19 anys
                          3,32 € Online/ instal·lació CD

MCMI III
PEARSON CLÍNICA, 

psicopatologia i forense.

INVENTARI CLÍNIC MULTIAXIAL DE MILLON: per a l’avaluació de la personalitat, 

patologies i síndromes clíniques
Adults                           2,00 € 4,50 € Online

MSCEIT
TEA CLÍNICA, Intel·ligència 

Emocional 

Es un test per avaluar la intel·ligència emocional, mitjançant una proba d'habilitats, 

les respostes de la qual representen aptituds reals per resoldre problemes 

emocionals.

A partit dels 17 anys                           2,00 € 10,00 € Online

MI FAMILIA HA 

CAMBIADO

TEA CLÍNICA, Intervenció: jocs 

terapèutics

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.
A partir dels 8 anys  5€ de dipòsit Manual

MMPI-II RF
TEA CLÍNICA, psicopatologia i 

forense.
Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 Reestructurado   (c) Adults                           4,80 € 18,00 € Online

NEO PI-R
Inventàri de personalitzat Neo-

revisat.

Ofereix una mesura  de les 5 principals dimensions de la personalitat i de 30 facetes o 

trets de la personalitat, segons el model dels cinc grans.
                          2,00 € 10,00 € Online

PAI TEA CLÍNICA, Personalitat Inventari d'avaluació de personalitat Adults                           2,00 € 18,00 € Online

PSYMAS TEA CLÍNICA, Personalitat

Qüestionari de Maduresa Psicològica:  informació sobre el nivell global de maduresa 

psicològica de l'adolescent i tres dels seus components (Autonomia, Identitat i 

Orientació a la feina), juntament amb una puntuació per al control de la desitjabilitat 

social.

De 15 a 18 anys                           2,00 € Online
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RAVEN
PEARSON Intel·ligència 

General i de Desenvolupament

RAVEN: És un test que permet determinar les possibilitats o el potencial 

d'aprenentatge d'un individu, així com obtenir una estimació de la intel·ligència 

general o del factor g identificat per Spearman.

A partir dels 4 anys                           2,00 € Manual

SENA TEA CLÍNICA, Personalitat
Sistema d'Avaluació de Nens i Adolescents: un instrument dirigit a la detecció d'un 

ampli espectre de PROBLEMES emocionals i de conducta

De 3 a 18 años. Nivel 1 INFANTIL (3-6 

años); Nivel 2 PRIMARIA (6-12 años); 

Nivel 3 SECUNDARIA (12-18 años).

                          2,00 € 5,00 € Online

SLC-90-R
PEARSON CLÍNICA, Simptomes 

Psicopatológics

El Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R): És un instrument de quantificació 

simptomàtica dissenyat a la Universitat Johns Hopkins que permet avaluar una 

àmplia gamma de símptomes psicològics i psicopatològics, tant en població clínica, 

com en població normal.

A partir dels 17 anys                           2,00 € Manual

SPECI
TEA CLÍNICA, adaptació i 

Conducta

Screening de Problemes Emocionals i de Conducta Infantil, és un instrument 

dissenyat per identificar en pocs minuts la presència problemes emocionals i de 

conducta en nens

Nens d'entre 5 i 12 anys (des de 3r 

d'Educació Infantil a 6è d'Educació 

Primària).

                          1,00 € Manual

STAI
TEA CLÍNICA, Ansietat, Estrès i 

Depressió.

Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (b) L'ansietat és un dels principals problemes 

de salut de la societat industrialitzada. Un diagnòstic adequat és crucial per establir 

unes pautes d'intervenció eficaços.

Adolescents i adults.                           2,00 € Manual

TIG-1  TIG-2 RRHH

TEST D'INTEL·LIGÈNCIA GENERAL SÈRIE DÒMINOS (NIVELLS 1 I 2) (B): És una avaluació 

general del Factor "g", entès com la capacitat d’abstracció i comprensió de relacions 

aplicades a problemes no verbals.

TIG-1, a partir de 10 anys fins a 

adults de nivells educatius baix i 

mitjà; TIG-2, a partir de 14 anys fins 

a adults de nivell educatiu elevat.

                          2,00 € Manual

TPT TEA RRHH, Personalitat

TEST PERSONALITAT DE TEA: Desenvolupat per a satisfer les necessitats de moltes 

empreses i organitzacions que necessiten d'instruments nous, recents i capaços 

d'avaluar dimensions especialment demandades pels professionals de Recursos 

Humans.

Adults                           3,00 € 9,50 € Online

VINCULATEST
TEA CLÍNICA, Psicopatologia i 

forense.

VINCULATEST: Té per finalitat fonamental ajudar al professional en l'avaluació i 

quantificació dels processos d'afecció i vinculació interpersonal que esdevenen en els 

adults. 

Adults                           2,00 € Online

WAIS- IV
PEARSON Intel·ligència 

General i de Desenvolupament

WAIS : L'actualització dels barems, la reducció del temps d'aplicació i la millora de les 

qualitats psicomètriques fan de la WAIS-IV un instrument precís i flexible que permet 

realitzar un diagnòstic més ajustat

A partir de 16 anys fins als 90 anys                           2,00 € Manual/ Online amb CD

WISC V PEARSON Intel·ligència Infantil
ESCALA D’INTEL·LIGÈNCIA DE WESHLER PER NENS: Instrument per  a avaluar les 

funcions cognitives del infant.
6 a 16 anys i 11 mesos                           7,00 € 4,00 € Online

WISC-IV (descatalogat) PEARSON Intel·ligència Infantil
ESCALA D’INTEL·LIGÈNCIA DE WESHLER PER NENS: Instrument per  a avaluar les 

funcions cognitives del infant.
6 a 16 anys i 11 mesos                           7,00 € Manual
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