
  

Objectius

Analitzar la validesa de les escales:

- SDS (Severity Dependence Scale)

- CAST (Cannabis Abuse Screening Test), i  

- AbusoDSM-IV

Metodologia

Estudi transversal de 200 (aprox.) voluntaris sans 

entre 18 i 25 anys, consumidors de cannabis en els 

últims 12 mesos. 

A cada individu se li va administrar les tres 

enquestes més una quarta: PRISM (Psychiatric 

Interview for Substance and Mental Disorders), que 

va ser considerada com a “gold standard”.
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Antecedents

El cannabis és la droga il·legal més consumida a Espanya, especialment acusada entre els joves i 

adolescents, amb una tendència ascendent. Davant les conseqüències negatives d’aquest consum 

(fracàs escolar, desestructuració personal i social, salut, etc), és convenient disposar d’instruments que 

facilitin la detecció de consums patològics i que puguin ser usats en enquestes a població general o 

escolar.

Anàlisis estadístics

-Avaluació del model conceptual  mitjançant anàlisis factorials exploratori i confirmatori  segons 

l’escala.

- Fiabilitat de les escales: alpha de Cronbach, test-retest, index de Kappa, etc.

- Validesa de constructe: probes de Khi quadrada, etc.

- Validesa de criteri: sensibilitat, especificitat, valors predictius positiu i negatiu, corbes ROC, etc.

Requisits per l’alumne

És convenient que hagi cursat o estigui 

matriculat a:

- Anàlisi Multivariant (??). 

- Estadística Mèdica (??).
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