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OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA
La verificació de les propietats bàsiques d’una mesura, com són la validesa i la fiabilitat,
comporta l’ús d’una metodologia d’obtenció i anàlisi de dades, que són l’objecte d’aquesta
assignatura.
Pretenem capacitar als alumnes en la realització de les tasques següents:
• Utilitzar correctament el vocabulari psicomètric.
• Conèixer els criteris per a seleccionar tests i les directrius per usar-ne o adaptar-ne.
• Conèixer quines característiques dels tests determinen i afecten a la seva validesa i
fiabilitat.
• Conèixer estratègies pertinents per a avaluar la validesa i fiabilitat dels tests.
• Interpretar correctament les puntuacions que ofereixen els tests.
• Llegir, comprendre i resumir informes científics sobre les propietats psicomètriques dels
tests, amb l’objectiu de seleccionar tests per a un ús concret.

TEMARI
Bloc temàtic 1: Introducció
¿Què es un test i per què serveix?
Criteris de selecció dels tests
Bloc temàtic 2: Validesa
1. Definició de validesa
2. Contingut dels tests
3. Processos de resposta
4. Estructura interna dels tests
5. Relació amb altres variables
6. Conseqüència de l’avaluació
7. Aspectes a considerar per a l’avaluació de la validesa
Bloc temàtic 3: Fiabilitat
1. Definició de fiabilitat
2. Aproximació clàssica a la fiabilitat
2.1. Estabilitat temporal de la mesura
2.2. Equivalència entre mesures
2.3. Consistència interna de la mesura
2.4. Aproximació clàssica de la fiabilitat
3. Aproximació de la Teoria de la Generalitzabilitat a la fiabilitat

3.1. Estudis G
3.2. Estudis D
2.3. Coeficients de fiabilitat
4. Aproximació de la Teoria de la Resposta als Items a la fiabilitat
4.1. Conceptes bàsics de la TRI
4.2. Models de la TRI
4.3. La Funció d’Informació
5. La fiabilitat i l’estimació de les puntuacions
6. Aspectes a considerar per a l’avaluació de la fiabilitat
Bloc temàtic 4: Interpretació de les puntuacions
1. Com cal interpretar les puntuacions d’un test
2. Transformacions de les puntuacions
3. Equiparació de les puntuacions
4. Comunicació de les puntuacions de les persones en els tests

PRÀCTIQUES
L’estudiant haurà de resoldre diversos problemes aplicats utilitzant els coneixements impartits a
les classes de teoria. Les pràctiques, dirigides per un/a professor/a, pretenen facilitar de forma
pautada l’adquisició, per part de l’alumne, de les habilitats necessàries per tal d’assolir els
objectius de l’assignatura.
L’estudiant hauria de dedicar, aproximadament, una hora setmanal per la preparació de les
classes pràctiques.

DOCÈNCIA TUTORIZADA
L’objectiu que es persegueix amb aquesta docència és doble: per una banda, proporcionar
eines de anivellament d’aprenentatges, i per altre eines d’aprofundiment de continguts.
Aquests objectius estan dirigits a dos sectors clarament diferenciats d’estudiants. El primer per
a aquells alumnes que vulguin consolidar els objectius bàsics de l’assignatura, i el segon per a
aquells que desitgin ampliar els coneixements que s’imparteixen a les classes de teoria i de
pràctiques.
Aquestes activitats es portaran a terme a través de debats moderats pels professors de
l’assignatura del campus virtual així com de la pàgina web de l’assignatura
http://seneca.uab.es/rprat/psicom.

AVALUACIÓ
L’avaluació de l’assignatura es basa en una avaluació continuada de la matèria exposada a les
classes teòriques i pràctiques i/o en l’avaluació global de la mateixa. L’avaluació continuada es
fa efectiva amb l’aplicació de proves parcials al llarg del curs.
L’avaluació de l’assignatura es basa en dos tipus de proves. Un qüestionari de preguntes tipus
test i un formulari de preguntes de resposta oberta directament relacionades amb un problema
psicomètric real basat en un article científic o del manual d’un test.
Per tal de superar l’assignatura cal aprovar l’avaluació global o, si s’escau, l’avaluació
continuada.
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