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ANNEX IV. FACTORS A VALORAR EN LES PROVES PSICOTÈCNIQUES 
TORN LLIURE

I. APTITUDS MENTALS

- Intel·ligència general. Capacitat per a comprendre situacions i actes, les 
relacions que hi ha entre ells, poder captar les estructures d’aquestes relacions 
i tindre un mètode sistemàtic de raonament.

- Raonament verbal. Constitueix una mesura de l’aptitud per a comprendre 
conceptes, expressats a través de la paraula. Valora especialment la capacitat 
per a abstraure, generalitzar i pensar de manera constructiva. Constitueix un 
índex valuós del nivell ocupacional a què pot aspirar un subjecte, ja que en 
moltes tasques hi ha relació positiva entre el nivell de responsabilitat que tenen 
assignat i el grau de profunditat amb què han de ser compreses les idees 
expressades verbalment.

- Raonament abstracte. Intenta apreciar l’agilitat mental amb formes no verbals, 
ja que l’habilitat per a raonar amb paraules no és idèntica a l’habilitat per a 
raonar amb figures, el test de raonament abstracte no substitueix 
adequadament el de raonament verbal, però pot servir com a element de 
confrontació.

- Raonament espacial. Constitueix una mesura de l’aptitud espacial no sols per 
a percebre objectes, sinó relacions entre objectes i per consegüent la seua 
situació, moviment i la predicció dels canvis d’aquests objectes a partir de la 
seua posició actual.

- Atenció i precisió perceptiva. És una prova que exigeix una gran concentració 
i resistència a la monotonia. En conseqüència, amb escales d’avaluació 
d’aquest factor es pot apreciar l’aptitud o la capacitat per a concentrar-se en 
tasques la principal característica de les quals és la rapidesa perceptiva, 
juntament amb l’atenció continuada.

BAREM D’APTITUDS MENTALS

-Intel·ligència general. Puntuació centil => 40

-Raonament verbal. Puntuació centil => 40

-Raonament abstracte. Puntuació centil =>40

-Raonament espacial. Puntuació centil =>40

-Atenció i precisió perceptiva. Puntuació centil =>40



II. QUALIFICACIÓ

La qualificació de les proves psicotècniques serà d’APTE o NO APTE.

Per a considerar-se apte, l’aspirant ha d’obtindre una puntuació centil igual o 
superior a 40 en tres factors aptitudinals dels cinc a valorar, i en tots els casos 
ha de superar el factor d’intel·ligència general.


