FULL DE CODIFICACIÓ DE VARIABLES

1.- Implementar abans d’iniciar l’exploració (en presència de la mare):
- Preguntes a la mare:

¾ Moment del dia:
o
o

1.- Matí
2.- Tarda

¾ Estat de salut del nen/a:
o
o

1.- Cap problema.
2.- Malalt.
Especificar malaltia_______________________

¾ Descans durant la nit anterior:
o
o

1.- Ha descansat bé.
2.- No ha dormit com acostuma.

¾ L’estat d’ànim del nen els últims dies és com sempre:
o
o

1.- No.
2.- Si.
Especificar canvis ___________________________

¾ Acudeix actualment al psicòleg?:
o

1.- No.
2.- Sí

Motiu: __________________________________

¾ Algun diagnòstic neuropsicològic (especificar):_____________________

¾ Trimestre del curs escolar (1, 2 o 3):_____
2.- Implementar al finalitzar l’exploració:
¾ Es compleixen els criteris d’aplicació de la prova (sino es compleixen,
especificar el per què i no cal omplir la resta d’ítems):
o
o

1.- Si, resultats vàlids.
2.- No: _____________________________________

¾ Com ha reaccionat el nen en absència de la mare:
o
o
o
o

1.- Reaccions normals.
2.- Problemes per iniciar l’exploració.
3.- Moltes dificultats per realitzar l’exploració (es requereix que la mare
torni a entrar).
4.- Impossible adminstrar el test (recordar que no s’ha de passar amb la
mare a dintre).

¾ Atenció durant la prova:
o
o
o

1.- Adequada per l’edat.
2.- Perd, però es recupera.
3.- Perd i no la recupera.

¾ Cansament durant la prova:
o
o

1.- Adequat per l’edat (s’objectiva a la meitat de la prova).
2.- Inadequat (s’objectiva molt al principi).

¾ Impulsivitat durant la prova:
o
o
o

1.- Adequada per l’edat.
2.- Interfereix poc.
3.- Interfereix molt.

¾ Inhibició (timidessa) durant la prova:
o
o

1.- No.
2.- Si.

¾ Conducta/comportament durant la prova:
o
o
o

1.- Adequada per l’edat.
2.- Dificultats de conducta que no interfereixen.
3.- Importants dificultats que interfereixen
(especificar):_________

¾ Impressió clínica del nen:
1.- Dintre dels límits de la normalitat.
2.- Dèficits d’atenció.
3.- Possible TDAH.
4.- Dificultats en les relacions interpersonals (espectre autista).
5.- Inmaduresa.
6.- Possible retràs.
o 7.- Altres (especificar):__________________________
o
o
o
o
o
o

