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PROTOCOL PER LA DISCALCÚLIA 
 

1ª VISITA i 2ª VISITA (recomanable amb Pare i Mare o tutors)  

- 1 ª Entrevista estàndard: motiu de consulta i història completa.  

- Criteris diagnòstics DSM-IV-TR per Discalculia i altres trastorns que es sospitin.  

- Explorar les expectatives dels pares/tutors envers la consulta.  

- Explicació als pares del procés diagnòstic.  

- Entrega a pares de qüestionaris d'avaluació per a pares i escola.  

 

3ª VISITA (amb nen o jove)  

- Establiment de vincle i empatia. 

- Valorar el grau de consciència respecte al problema.  

- Explorar la motivació i culpabilització.  

- Descripció de les conductes problema, inici i evolució.  

- Cognicions, Emocions i sentiments propis, respecte d' ell, dels fets i dels pares.  

- Entrevista criteris diagnòstics DSM-IV-TR. 

- Establiment de compromís de col·laboració i equip entre terapeuta i nen/jove.  

- Explicació del procés diagnòstic i terapèutic.  

- Observació directa i registrada del comportament a la consulta. 

- Recollida de qüestionaris avaluació pares i escola.  

 

4ª VISITA (amb Pare i Mare o tutors i nen/jove)  

 
(Entre la 2ª i 3ª visita es corregeixen els qüestionaris i mitjançant entrevista telefònica es 

confirma el trastorn, segons criteris DSM-IV-TR)  

 

- Visita de devolució: explicació del diagnòstic i dels resultats de l’avaluació.  

- Explicació àmplia del procés d'intervenció recomanat: assessorament a pares, 

assessorament i seguiment del comportament i rendiment escolar (amb tutor, 

psicòleg i/o psicopedagog) i intervenció psicopedagògica (reeducacions 

psicopedagògiques).  

- Establiment de compromís i col·laboració.  

- Dubtes i preguntes.  
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EXPLORACIÓ 
 

PROVES PSICOLÒGIQUES 

- Subescales del McCarthy (MSCA): Càlcul, Memòria numèrica, Recompte y distribució i 

Formació de conceptes. 

- Escala d’intel·ligència per a nens i adolescents de Wechsler (WISC-IV) 

- Probes qualitatives de operacions bàsiques con paper y llapis para analitzar la 

organització espacial para el càlcul. 

- TALEC (des de 1er de Primària fins a 6è) 

- PROESC i PROLEC (a partir de 6è de Primària) 

- Proba de continguts matemàtics 

QÜESTIONARIS 
Per entregar a pares: 

- BASC-P (Sistema d’avaluació de la conducta de nens i adolescents) 

- SNAP-IV (Escala d’avaluació per el Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat) 

 

Per entregar al tutor:  

- BASC-T (Sistema d’avaluació de la conducta de nens i adolescents) 

- SNAP-IV (Escala d’avaluació per el Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat) 

 

Per entregar al nen: 

- BASC-S (Sistema d’avaluació de la conducta de nens i adolescents) 

- SNAP-IV (Escala d’avaluació per el Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat) 

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA 

-   Assessorament a pares  

-   Psicoeducació amb el nen 

-   Tractament farmacològic si fos necessari 

-   Intervenció psicopedagògica: (Reeducació Domiciliària)  

-   Assessorament en pautes a l’àmbit escolar (tutor/a i altres professors)  
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