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E
l DP-TC es un instrument 

psicològic que mitjançant el 

registre directe de les extremitat 

superiors, a pols, i sense visió del 

propi cos davant d’uns estímuls 

gràfics facilita l’avaluació indirecta 

de sis dimensions funcionals de la 

personalitat. Es tracta d’una avaluació 

no verbal, no permetent una resposta 

subjecta al desig social, a l’aprenentatge 

de les respostes, i a les simulacions. 

El perfil de personalitat amb aquesta 

prova no està contaminat per aspectes 

de llenguatge, factors educatius, socials 

o d’ idioma; el temps d’administració i 

correcció té una durada aproximada de 

quinze minuts i es pot aplicar a partir 

dels 18 anys.

Noves tecnologies en
l’avaluació i diagnòst
de la personalitat 
amb un instrument digitalitzat
que no permet la simulació

Al anul·lar la visió es perd la informació 

exteroceptiva i es treballa amb la 

informació propioceptiva, essent 

aquesta la informació de què es disposa 

per a mantenir el moviment procedent 

d’aquella que per mitjà dels òrgans 

propioceptius intramusculars, de les 

articulacions i dels tendons, arriba al 

còrtex cerebral.

Les dimensions que s’avaluen són: 

estat d’ànim, presa de decisions, 

estil atencional, emoció, irritabilitat i 

impulsivitat. Estan descrites per una 

puntuació bipolar cadascuna, basada 

en la direcció i precisió dels moviments 

de les mans (no dominant i dominant) 

en els diferents plans. S’obtenen 

dues puntuacions de cada dimensió, 

la del temperament, que ens informa 
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de la disposició de la persona sense 

la influència de l’aprenentatge en la 

interacció amb el medi natural i social 

en el que s’ha desenvolupat,  i la del 

caràcter, que està influenciada per 

la interacció entre les disposicions 

temperamentals i el mitjà particular en 

el que s’ha desenvolupat. 

Ens dona així informació de com 

funciona la persona, per poder predir el 

que podria fer en quant al rendiment, 

suportar pressió, capacitat per prendre 

decisions importants, assolir responsabilitats, autocontrol, vulnerabilitat a la 

distracció, etc. i altres variables importants en la psicotècnia com es la selecció 

de personal en àmbits especialitzats (aviació, naval, ferroviari, seguretat pública 

i privada, caçadors, animals potencialment perillosos i conducció professional), ja 

que el factor humà té un pes important en el risc d’accidentabilitat.

Tanmateix és molt útil en àmbits relacionats amb la salut mental, orientació 

professional, coaching executiu i esportiu, jurídic i de violència de gènere.

El DP-TC complementa els altres instruments que mesuren capacitats i habilitats 

mitjançant una informació de la pròpia conducta  i contrasta aquells que mesuren 

la personalitat amb escales verbals. 
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Les dimensions que s’avaluen són: estat d’ànim, presa de 
decisions, estil atencional, emoció, irritabilitat i impulsivitat


