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Àrea d'Orientació Psicopedagògica
Amb més de 45 anys d'experiència en el sector de la psicologia escolar, l'Àrea d'Orientació Psicopedagògica
de Cospa&Agilmic és un servei destinat a ajudar als departaments d'Orientació dels centres d'ensenyament.

Consultoria psicopedagògica

Ofereix:

Nou servei! !

- Suport de personal especialitzat durant les
avaluacions psicopedagògiques.

Servei de consultoria psicopedagògica adreçat als departaments
d'orientació dels centres escolars, posant a la seva disposició
un conjunt d'eines per acompanyar-los al llarg de tot el procés
d'avaluació.

-Interpretació i exposició dels resultats dels tests
mitjançant:
-Presentacions.
-Seminaris per a pares i professors.
-Impartició de tallers.

Software de Correcció de tests ORIÓN

L'eina

Senzillesa de maneig + potència = Rendibilitat
Cada departament dOrientació té unes necessitats concretes
i específiques, per això ORIÓN sha dissenyat com a eina
psicopedagògica capaç de donar resposta a totes elles, adaptantse daquesta manera a les característiques pròpies de cada
centre.

Permet:
- Lectura mecanitzada de fulls de resposta per grans
grups d'alumnes.
- Corregir i fer el barem dels resultats sempre amb
dades actualitzades i en població nacional.

...

- Emetre informes individuals i col·lectius dels
resultats amb representacions gràfiques i textuals.

El centre només paga per lús dels tests
que necessiti en cada moment

- Desar un historial amb els tests corregits per a
cada alumne.
- Exportació dels informes resultants a la fitxa de
l'alumne dins de la plataforma Alexia i altres
formats (EXCEL, ACCESS).

...

Permet exportar informació a Alexia, plataforma
de gestió integral de centres educatius
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Servei de Correcció de Tests

Més de 100 tests
a la vostra disposició

Alguns exemples del nostre catàleg:
- Tests daptituds mentals.
- Tests de personalitat.

En el nostre catàleg de proves psicopedagògiques podreu trobar
els principals tests dús general existents en lactualitat en el
mercat, incloent tant bateries pròpies de Cospa&Agilmic, com
les daltres autors i editorials destacades. Podreu triar les que
millor sajustin a les vostres necessitats, en funció de les àrees
que vulgueu avaluar.

- Tests dintel·ligència general.
- Tests dadaptació.
- Tests dhàbits destudi.
- Tests dinteressos professionals.

Una vegada aplicades les proves als alumnes, Cospa & Agilmic
realitzarà la correcció i emissió d'informes, tornant els resultats
elaborats al centre en un temps mínim.

- Escales daprenentatge.
- Itineraris acadèmics 4rt ESO (Consell Orientador).
- Relacions familiars.

...

- Sociomètric.

Barems actualitzats per tots els nostres tests

- Proves de competència lectora i matemàtica.

Disseny de Proves Objectives
i Enquestes de Qualitat
El departament dOrientació de Cospa&Agilmic ofereix la
possibilitat de dissenyar proves objectives personalitzades per
a cada client; exàmens a mida, proves psicotècniques, etc. Tot
això adreçat a la realització de processos selectius, doposició
o valoracions generals del lloc de treball.
També portem a terme l'elaboració i correcció d'enquestes de
qualitat a famílies, alumnes, professors, etc. elaborant informes
i aportant fiabilitat i validesa als resultats obtinguts, tot això
adreçat a col·legis que tenen implantat el Pla de Millora de la
Qualitat (PQM).

...
Elaborem proves a mida

www.cospa-agilmic.com I orientacion@cospa-agilmic.com I Pge. Bofill 9-11 I 08013 Barcelona I tel. 93 245 56 54 I fax 93 245 51 88
2/2

