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2. Garanties en la utilització de proves psicomètriques 

La Comissió del Test del COP es va crear l’any 1995 amb l’objectiu de promocionar i potenciar
un ús adequat dels tests al nostre país. Per a dur avant aquesta tasca funciona de manera
coordinada amb altres grups internacionals de treball amb finalitats similars com ara la Task
Force sobre tests de l’EFPA (Federació Europea d’Associacions de Psicòlegs) o la ITC
(Comissió Internacional del Test).

Enquesta feta a psicòlegs europeus (espanyols inclosos) per a saber quina opinió tenen sobre l’ús
de tests. La primera és de l’any 1999-2000; la segona és del 2009-2010.

Per a respondre a les demandes detectades en aquestes enquestes, la ITC (i dins d’aquesta, la
Comissió del Test del COP) han dut a terme una sèrie de projectes e intervencions dirigides a
assolir una millora important en el camp de l’avaluació psicològica.



3. Opinió dels psicòlegs espanyols sobre l’ús de tests
J. Muñiz i J. R. Hernández-Hermida

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2823

Punts destacables del resultat de l’enquesta

1. Problemes reconeguts de mal ús: fotocòpies, manca d’actualització dels professionals, manca de contrastació de les
interpretacions amb altres professionals.

2. Actitud envers els tests: molt favorable sempre que s’usen en combinació amb altres dades psicològiques.

3. Necessitat de més regulació: a favor de prendre mesures legals a fi de millorar l’ús dels tests i de crear acreditacions
específiques que garantisquen la capacitació del professional.

4. Internet i noves tecnologies: un cert escepticisme, més per precaució que per una actitud defensiva enfront de la
innovació.

5. Necessitat de formació: ni la carrera ni els màsters satisfan la necessitat de formació. Consciència d’una necessitat
d’actualització permanent.

6. Rebuig contundent de l’ús dels tests per qui no és psicòleg. S’admet l’aplicació i la correcció per part de no titulats
en psicologia, però la interpretació ha de ser responsabilitat exclusiva dels psicòlegs.



Els organismes que vetlen per l’optimació en l’ús de tests fan tasques de dos tipus: restrictives i informatives.

- Restrictives: limiten l’ús de tests a les persones amb un coneixement fefaent i suficient de la prova. 
S’ha establit (seguint criteris de l’APA) una classificació dels tests en tres categories: A, B i C, de menys a més 
especialitzats. Es considera d’ús exclusiu dels psicòlegs els de categoria B (tests col·lectius de caràcter cognoscitiu i de 
personalitat) i els de categoria C (escales individuals i tests projectius).

També s’intenta promoure que els professionals obtinguen una acreditació específica que certifique que coneixen les 
proves adequadament (com ja passa en algun país europeu).

4. Tasques per a la millora de l’ús dels tests

proves adequadament (com ja passa en algun país europeu).

- Informatives: difusió, per a totes les parts implicades, dels codis de bones pràctiques desplegats pels organismes 
pertinents.



També, dins de les tasques de millora de la informació sobre els tests, una mesura important adoptada ha sigut el 
desenvolupament d’un model d’avaluació dels instruments, denominat Qüestionari d’avaluació de test (QET), adaptat 
al castellà l’any 2000, per Prieto i Muñiz. 

El qüestionari (QET) té tres apartats: 

1. Descripció tècnica dels tests en trenta-un ítems: nom, autor, constructe que mesura, temps d’aplicació…

2. Avaluació tècnica de les característiques de l’instrument: fonaments teòrics, adaptació/traducció (si ve d’un altre 2. Avaluació tècnica de les característiques de l’instrument: fonaments teòrics, adaptació/traducció (si ve d’un altre 
país), fiabilitat, validesa, barems…

3. Valoració global del test i resum dels apartats anteriors que generen una fitxa tècnica que resumeix tota la 
informació.

El CET permet sistematitzar l’avaluació de les propietats psicomètriques dels tests i oferir una valoració tant quantitativa 
com qualitativa efectuada per experts. La Comissió del Test del COP s’ocupa d’aquesta tasca que començà l’any 2010 a 
Espanya. Els resultats es publiquen en la pàgina del COP a mesura que cada test va sent avaluant. 

https://www.cop.es/index.php?page=evaluacion-tests-editados-en-espana



5. Directrius internacionals per a l’ús dels tests
TIC (Comissió Internacional del Test) any 2000 +-

De manera molt resumida, cal remarcar els punts següents d’aquestes directrius:

- Cal actuar de manera ètica: respecte i honestedat.

- Cal actuar amb professionalitat: formació, actualització, ús exclusivament professional del test.

- Cal responsabilitzar-nos de l’ús del test: precisió en l’aplicació, correcció i interpretació. Seguretat amb el - Cal responsabilitzar-nos de l’ús del test: precisió en l’aplicació, correcció i interpretació. Seguretat amb el 
material. Confidencialitat de les dades. 

Com a futurs professionals, hem de tenir present que uns coneixements psicomètrics sòlids i una
comprensió adequada de tots els aspectes implicats en el procés avaluador són la base fonamental per a
un ús correcte i pertinent dels tests.
Hem de ser professionals responsables i mantenir-nos actualitzats tant sobre la tècnica dels tests com
sobre les normes ètiques pertinents.



6. Tests més emprats a Espanya


