
Quocient de l’Espectre Autista (AQ) Adolescent 

Edat: 12-15 anys 

 
 

 

MOSTRA, NOMÉS PER A ÚS EN INVESTIGACIÓ 

 

 

Per a més detalls, si us plau veure: 

 

S. Baron-Cohen, R. Hoekstra, R. Knick Meyer, S. Wheelwright, (2006) 

The Autism Spectrum Quotient (AQ) – Adolescent Version 
Journal of Autism and Developmental Disorders 

 

 

 

 

Nom:………………………………………….…………… Sexe:…………………… 

 

 

D. Naix.: ……/…../………. Data d’avui:.…/…../………. 

 

 

 

Com completar el qüestionari 
 

A sota hi ha una llista d’afirmacions sobre el teu/la teva fill/a. Si us plau, llegeixi cada 

afirmació molt curosament i marqui el grau d’acord o desacord seleccionant l’opció 

per a cada ítem. 

 

NO DEIXI CAP AFIRMACIÓ EN BLANC 
 

Exemples 

 

 Totalment 

d’acord 

Lleugerament 

d’acord 

Lleugerament 

en desacord 

Totalment en 

desacord 

E1. Desitja córrer riscos 

   X  

E2. Li agraden els jocs de 

taula 

 
 X   

E3. Li resulta fàcil aprendre a 

tocar instruments musicals    X 

E4. Li fascinen les altres 

cultures 

 
X    

 



 Totalment 

d’acord 

Lleugerament 

d’acord 

Lleugerament 

en desacord 

Totalment en 

desacord 

1. Prefereix fer coses amb 

altres persones que sol/a 

 
    

2. Prefereix fer les coses de la 

mateixa manera una vegada i 

una altra 

 

    

3. Si intenta imaginar alguna 

cosa, li resulta molt fàcil crear 

una imatge a la seva ment 
    

4. Freqüentment es queda tant 

absort/a amb alguna cosa que 

perd de vista altres coses 
    

5. Acostuma a notar sons lleus 

que altres no escolten 

 
    

6. Habitualment es fixa en les 

marques dels cotxes o en tipus 

semblants d’informació 
    

7. La gent amb freqüència li diu 

que ha dit alguna cosa poc 

educada, encara que ell/a pensi 

que ha estat amable 

    

8. Quant llegeix un conte, li 

resulta fàcil imaginar 

l’aparença dels personatges 
    

9. Li fascinen les dates 

 

 
    

10. En un grup social, pot 

seguir fàcilment vàries 

converses de diferents persones 

a la vegada 

    

11.  Li resulten fàcils les 

situacions socials 

 
    

12. Tendeix a fixar-se en detalls 

que altres no noten 

 
    

13. Preferiria anar més a una 

biblioteca que a una festa 

 
    

14. Li resulta fàcil inventar 

històries 

 
    

15. L’atrauen més les persones 

que les coses 

 
    



 Totalment 

d’acord 

Lleugerament 

d’acord 

Lleugerament 

en desacord 

Totalment en 

desacord 

16. L’interessen molt certs 

temes i no està bé si no pot 

dedicar-se a ells 

    

17. Gaudeix de la conversa 

social 

 

 

    

18. Mentre parla no és sempre 

fàcil que altres puguin fer algun 

comentari intercalat 

    

19. Li fascinen els números 

 

 

    

20. Quan llegeix un conte li 

resulta difícil adonar-se de les 

intencions dels personatges 

    

21. No gaudeix particularment 

llegint ficció 

 

    

22. Li resulta difícil fer nous 

amics 

 

    

23. Nota patrons en les coses 

tota l’estona 

 

    

24. Preferiria anar més al teatre 

que a un museu 

 

    

25. No s’altera si li canvien la 

rutina diària 

 

    

26. Amb freqüència s’adona de 

que no sap mantenir una 

conversa 

    

27. Li resulta fàcil “llegir entre 

línies” quan algú li parla 

 

    

28. Acostuma a concentrar-se 

més en el quadre sencer que en 

els petits detalls 

    

29. No és molt bo/na per a 

recordar números de telèfon 

 

    

30. No acostuma a notar petits 

canvis en una situació o en 

l’aspecte d’una persona 

    



 Totalment 

d’acord 

Lleugerament 

d’acord 

Lleugerament 

en desacord 

Totalment en 

desacord 

31. Es pot adonar si qui 

l’escolta s’està avorrint 

 

    

32. Li resulta fàcil fer més 

d’una cosa a la vegada 

 

    

33. Quan parla per telèfon no 

està segur/a de quán li toca 

parlar 

    

34. Gaudeix de fer coses 

espontàniament 

 

    

35. Acostuma a ser l’últim/la 

última de la classe a entendre 

un acudit 

 

    

36. Li resulta fàcil saber el que 

l’altre pensa o sent només 

mirant-li la cara 

    

37. Si hi ha una interrupció, pot 

tornar ràpidament a allò que 

estava fent 

    

38. És bo/na per la conversa 

social 

 

    

39. La gent acostuma a dir-li 

que parla persistentment del 

mateix tema 

    

40. Quan era més petit/a 

acostumava a gaudir jugant a 

“fer veure que” amb altres nens 

i nenes (p.e., jugar a metges o a 

les visites) 

    

41. Li agrada recollir 

informació sobre categories de 

coses (p.e., tipus de cotxe, 

ocells, plantes, trens, etc.) 

    

42. Li costa imaginar com seria 

una altra persona 

 

    

43. Li agrada planejar 

curosament qualsevol activitat 

en la que participi 

    

44. Gaudeix dels 

esdeveniments socials 

 

    



 Totalment 

d’acord 

Lleugerament 

d’acord 

Lleugerament 

en desacord 

Totalment en 

desacord 

45. Li resulta difícil adonar-se 

de les intencions de la gent 

 

    

46. Les situacions noves li 

generen ansietat 

 

    

47. Gaudeix coneixent gent 

nova 

 

    

48. És diplomàtic/a 

 

 

    

49. No és bo/na per recordar 

dates de naixement de la gent 

 

    

50. Li resulta molt fàcil jugar 

amb altres nens/es que impliqui 

“fer veure que” 
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