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1.- Primera part (Coneixement/Denominació) 

“Recorda de quines quantitats hi ha monedes en l´actualitat?; Fixi´s que li pregunto 

 monedes i no bitlletsª (Màxim 1 minut) 

Ctms: ���� 1     ���� 2       ���� 5      ���� 10      ���� 20      ���� 50           Euros       ���� 1   ���� 2  

���� Altres (especificar):                                 Total correctes:                   Intrusions: 

 

“Recorda de quines quantitats hi ha bitllets actualment?ª,     (Màxim un minut) 

Euros: � 5       � 10         � 20        � 50        � 100        � 200        �500                             

� Altres (especificar):                                  Total correctes:                      Intrusions: 
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2.- Segona part (Càlcul) 

Posi davant del subjecte les monedes (2 de 1euro, 1 de 50 ctms,  3 de 20 ctms,  i 5 de 10 ctms) i demani-li de 

forma consecutiva les següents tasques. En cas de que la contestació sigui errònia, fàgi-li saber i doni-li un únic  

nou  intent. Alguns items tenen varies solucions, totes elles són vàlides. Concedeixi un màxim d´un  minut 

per cada ítem i pasi al següent si no ha contestat correctament en aquest temps o ha esgotat els dos intents. 

“Quantes monedes hi ha aqui?” (11)  

            � Correcte                            � Correcte segon intent                 � Incorrecte  
 

“Em canvia aquesta moneda per altres més petites?” 

(retirar les 2 monedes de 1 euro i mostrar-li només una) 

            � Correcte                            � Correcte segon intent                 � Incorrecte 

 

“Quants diners hi ha aquí en total?” (3.60 euros) (de nou totes les monedes) 

            � Correcte                            � Correcte segon intent                 � Incorrecte 
 

“Per favor, reparteixi aquestes monedes en dos piles que tinguin el mateix diners” 

            � Correcte                            � Correcte segon intent                 � Incorrecte 
 

“Idem, en tres piles que tinguin el mateix diners” (1.20 euros) 

            � Correcte                            � Correcte segon intent                 � Incorrecte 
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3.- Tasca de distracció. Fluència verbal semàntica 

“Vull que em digui tots els noms d´animals que se li ocurreixin, ja siguin de la terra, del mar o de l´aire, del 

camp o de la casa, tots els que se li ocurreixin!!” 

 

 

 

 

4.- Tercera Part (Record) 

“Per finalitzar, vull que fàgi un últim esforç i provi de recordar” 

“Quantes monedes li vaig mostrar abans?”(11) 

   Resposta :                                          � Correcte      � Incorrecte 
 

“Quants diners hi havia en total?”(3.60 euros) 

   Resposta :                                          � Correcte      � Incorrecte 
 

“Recorda quines monedes hi havia exactament?” 

      Quantitat      Moneda                                                Intrusions 
 ���� __ 5  de           10 ctms   __ ����    Total                         1 ctm          __ ����    Total 

 ���� __ 3  de           20 ctms   __ ����    Encerts                     2 ctm           __ ����    Intrusions     

 ���� __ 1  de           50 ctms   __ ����                                     5 ctm           __ ���� 

 ����__  2  de           1 euro      __����    ____                          2 euros        __ ����    ____    
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                                                                                                                                         TOTAL  (1+2+3)           
 

 

Observacions: 

 

Modificat de: Carnero Pardo, C. y M. Montoro Rios (2004). “Avaluació d´un nou test de cribat de demencia” 

                (EUROTEST).”Revista de Neurología” 2004; 38 (3): 201-209 

Traduït per : Elisabet Franquet Gómez, , Neuròleg 


