
Més informació: 
http://www.uv.es/psicologia

Del 2 d’octubre al 
17 de desembre de 2017

EXPOSICIÓ

ORGANITZA:

COL·LABORA:

tests
PSICO-
LÒGICS
A ESPANYA

1920-1970

Facultat de Psicologia
Av. Blasco Ibáñez, 21. 46010 València

Horari: De dilluns a divendres, 
de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores

Comissàries: isabel Calonge i ana Calles

Coordinadora: inmaCulada Fuentes



La Facultat de Psicologia i el Vicerectorat de Participació 
i Projecció Territorial de la Universitat de València presen-
ten l’exposició titulada “Tests Psicològics a Espanya: 1920-
1970”. Aquesta mostra ofereix a la comunitat universitària 
i a la societat valenciana, en general, una visió dels primers 
tests utilitzats al nostre país, i de les seves principals apli-
cacions. 
El període que comprèn l’exposició s’il·lustra amb les con-
tribucions de les persones pioneres en la traducció, l’adap-
tació i l’ús dels tests psicològics. La presentació permet 
veure l’evolució de les tasques psicològiques en el seu 
context social. 
L’inici del període està marcat pel creixent interès a aplicar 
el diagnòstic psicològic en àmbits rellevants en aquests 
moments, com el treball amb nens amb discapacitat intel-
lectual, l’orientació professional i la selecció de personal. 
L’escala de Binet-Simon marca l’inici d’aquest període ex-
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Els fons de l’exposició procedeixen de la Biblioteca de la 
Facultat de Psicologia de la Universitat Complutense de Madrid, 
la  Facultat  de  Psicologia  de la Universitat de València,  TEA, i de les 
professores Isabel Calonge i Ana Calles.

positiu, i l’acabament coincideix, aproximadament, amb la 
finalització dels estudis universitaris de la primera promo-
ció de psicòlegs i la intensificació de l’activitat de les cases 
editores dels tests emblemàtics més utilitzats en l’època 
(Calonge i Calles, 2016).
La mostra està organitzada en dues sales, el Hall i la sala 
acristalada de la Facultat de Psicologia de la Universitat 
de València. A la primera sala s’exposen els primers tests 
d’intel·ligència. Es tracta de tests d’aplicació individual, 
dirigits sobretot a nens. Sorprèn observar els nombrosos 
tests que eren coneguts i utilitzats a Espanya abans de 
1936, i fins i tot, malgrat les dificultats, en la postguerra. 
A la segona sala es presenten els tests col·lectius d’apti-
tuds específiques: espacials, rapidesa perceptiva i mecà-
nica, administratives, i coordinació i destresa, utilitzats en 
l’Orientació i Selecció Professional. En aquesta mateixa 
sala es poden veure també diverses tècniques projectives 
i qüestionaris de personalitat. 


