CORRECCIÓ DE RESULTATS DE TDAH AMB EXCEL

➢ 1) Introduir les respostes de cada un dels qüestionaris a la pipella corresponent.
Exemple:
❑ Escala ADHD en paper emplenada per la tutora
❑ Traslladar els resultats del paper al qüestionari de
l’excel seleccionant la pipella correspondent

En el qüestionari SDQ només es pot posar la X a
una de les tres opcions

•Si en escriure una X es posa en vermell és que hem
marcat més d’una opció i, per tant, haurem
d’esborrar una de les dues.
•Si queda en groc clar és que no hem marcat cap
opció i, per tant, haurem de marcar una opció.
•Finalment, totes les caselles han de quedar amb el
fons blanc.

➢ 2) Una vegada introduïts els resultats de tots els qüestionaris, anar al full RESULTATS (primera
pipella, veureu com apareixen els resultats introduïts).
❑ Manualment introduir els PCs de l’ADHD
Rating Scale que treurem dels Barems per edat i
sexe de l’ADHD (penjats a la Web)

Sortirà sombrejat en gris i lletra vermella si és
significatiu en presència de dificultats.

CORRECCIÓ DE RESULTATS DE TDAH AMB EXCEL
➢ 3) En cas de ser significatiu, derivar al circuit de TDAH.

➢ 4) És INDISPENSABLE la derivació al pediatra o
metge de familia. Imprimir els següents documents
per tal que la familia ho lliuri al profesional sanitari
corresponent:
•

Sol·licitud de derivació al circuit de TDAH (amb
resultats avaluació psicopedagògica).
• Informe escolar circuit TDAH.
• Full “RESULTATS” (només primera pipella tal com
es veu a la imatge de devora).

➢ 5) Enviam la documentació per mail (Mallorca circuittdah@ssib.es, Menorca asmn.circuittdah@ssib.es
Eivissa i Formentera asef.circuittdah@ssib.es) protegida amb contrasenya d’obertura:
• Sol·licitud derivació circuit del TDAH (amb resultats avaluació psicopedagògica).
• Informe escolar circuit TDAH.
• L’excel FULL RESULTATS TDAH complet.
Recordau posar sigles de l’alumne/a. Exemple: MPA derivació circuit TDAH, MPA Informe Escolar, MPA
Full resultats TDAH.
Posar a l’assumpte del mail: inicials de l’alumne/a + centre de salut.

