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Presentació del Fons Documental
Aquest document és fruit de la planificació de la feina sobre els trastorns de conducta
que ve realitzant Dincat amb la col·laboració de diverses entitats des de finals de 2012.
Dins aquesta planificació es va constituir un grup de treball format per diversos
professionals d’aquestes entitats amb l’objectiu d’elaborar un document que recopilés
referències bibliogràfiques i instruments psicomètrics que ajudin als professionals que
treballen dia a dia amb persones amb discapacitat intel·lectual i problemes conductuals.
Ens plau comunicar que aquesta és la sisena actualització d’aquest document, on hi
hem introduït unes petitíssimes aportacions.
Pensem que l’estat actual del Fons Documental resumeix amb bastant èxit la
bibliografia més rellevant i actual sobre els problemes de conducta i la discapacitat
intel·lectual, així com referències relacionades amb la casuística d’aquest fenòmen.
Mantenim la filosofia de fer una aproximació multimodal a la conducta i la discapacitat
intel·lectual, recolzat en l’ús de metodologies centrades en la persona, amb evidències
que les justifiquin i enfocades sobretot en la prevenció de problemes de conducta..
Enguany hem afegit dues referències sobre la síndrome d’Angelman que venen a
complementar el capítol del document sobre síndromes genètics que inclouen la
discapacitat intel·lectual.
Hem modificat la referència que teníem sobre el suport actiu (per falta de disponibilitat
del document) per una versió disponible, a més d’haver afegit la referència d’un article
que fa una revisió de l’estat d’aquesta metodologia que és prou interessant.
Hem substituït la presència del manual diagnòstic DM-ID per la seva segona versió,
d’acord amb els criteris diagnòstics del DSM-5.
Finalment hem fet una revisió dels enllaços que hi ha al document ja que molts dels que
estaven presents estaven desactualitzats.
L’estructura final del document és la següent:
1.
2.
3.

4.

Sistemes de classificació i diagnòstic
Guies i manuals generals
Guies i manuals sobre síndromes genètics
a. Síndrome de Down
b. Síndrome X Fràgil
c. Síndrome Prader-Willi
d. Síndrome d’Angelman
Guies i manuals sobre TEA
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5.
6.
7.
8.

Suport conductual positiu
Suport Actiu
Salut
Instruments d’avaluació i intervenció
a. Conducta adaptativa
b. Conducta
c. Salut Mental
d. Avaluació Neuropsicològica
e. Dolor
f. Valors, creences i atribucions del personal

Us animem a participar en aquest document aportant aquelles referències que
cregueu que val la pena valorar per a ser incorporades. Necessitem també el vostre
feedback respecte a la utilitat del Fons Documental o explicant-nos què trobeu a faltar.
Tan sols cal que la feu arribar a l’adreça de correu ibelchi@dincat.cat.
Finalment, creiem que és de justícia anomenar a aquelles persones que s’han esforçat
per a que tots els professionals del nostre sector tingueu aquest document a la vostre
disposició:
Román Robledo (Fupar)
Montse Valdivia (Sant Camil)
Mar Santacreu (Cointegra)
Jordi Monserdà (Fundació Maresme)
Silvia Mas (Sant Tomàs)
Israel Belchi (Dincat)
Per qualsevol dubte al respecte podeu fer-lo arribar a ibelchi@dincat.cat o trucant al
93.490.16.88 i demanar per Israel.
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Sistemes de classificació i diagnòstic
DM-ID 2 (Diagnostic Manual - Intellectual Disability: A Clinical Guide
for Diagnosis)
Autor/s: Barnhill
Editorial: Existeix una versió traduïda i editada per
Down España del DM-ID 1
http://www.sindromedown.net/
Any: 2017
Enllaços: Comprar
Resum: Guia clínica per al diagnòstic de malalties
mentals en persones amb discapacitat intel·lectual.
Manual de diagnòstic (DSM-5 adaptat per persones
amb discapacitat intel·lectual)

DC-LD (Diagnostic Criteria for Psychiatric Disorders for Use with Adults
with Learning Disabilities/mental Retardation)
Autor/s: College Of Psychiatrists Royal
Editorial: Gaskell
Any: 2001
Enllaços: Comprar
Resum: Sistema de classificació. Complementaria a
la CIE-10. No està traduït.
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Guies i manuals generals
Discapacidad Intelectual. Adaptación social y problemas de
comportamiento.
Autor/s: Miguel Ángel Verdugo Alonso, Belén
Gutiérrez Bermejo.
Editorial: Pirámide
Any: 2009
Enllaços: Comprar
Resum: Manual introductori on s’explica què és la
discapacitat intel·lectual, les habilitats adaptatives,
el concepte de qualitat de vida i també els
problemes de conducta i trastorns psicològics.

Discapacidad Intelectual y salud mental: Evaluación e intervención
psicológica. Análisis de casos.
Autor/s: Varios.
Editorial: Plena Inclusión Madrid
Any: 2015
Enllaços: Descarregar
Resum: Manual que repassa els principals
problemes de salut mental de les persones amb
discapacitat intel·lectual conjuntament amb la
revisió de casos pràctics.
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Salud mental y alteraciones de la conducta en las personas con
discapacidad intelectual. Guia práctica para técnicos y cuidadores.
Autor/s: Ramón Novell Alsina (Coord.), Pere
Rueda Quillet, Luis Salvador Carulla.
Editorial: FEAPS
Any: 2004
Enllaços: Descarregar
Resum: Aquest llibre és una eina contra el risc
d’exclusió de les persones amb discapacitat
intel·lectual i problemes de salut mental i/o
conductuals. Els autors ofereixen, des d’una
perspectiva propera i científica, estratègies per a la
comprensió dels trastorns mentals i conductuals,
així com també eines i tècniques per a l’avaluació i
la intervenció.

Discapacidad Intelectual y Salud Mental. Guía práctica.
Autor/s: Almudena Martorell y José Luis Ayuso
Mateos (eds.)
Editorial: Fundación Pardo-Valcarce
Any: 2011
Enllaços: Descarregar
Resum: Eina de suport per a les persones amb
discapacitat intel·lectual, els seus familiars i
professionals. Contribueix a la comprensió dels
problemes de salut mental quan s’associen amb
discapacitat intel·lectual
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Dementia and people with learning disabilities.
Autor/s: The British Psychological Society.
Editorial: The British Psychological Society.
Any: 2009
Enllaços: Descarregar
Resum: Guia sobre el diagnòstic, tractament i
suports necessaris en processos de demència en
persones amb discapacitat intel·lectual.

Challenging Behaviour.
Autor/s: Eric Emerson & Stewart L.Einfeld
Editorial: Cambridge University Press
Any: 2011
Enllaços: Comprar
Resum: Aquest llibre ofereix un resum del
coneixement que es té dels trastorns de conducta
des de la psicologia, la psiquiatria, la medicina i la
salut pública, a més de dades epidemiològiques,
dades sobre l’etiologia d’aquestes conductes i sobre
l’eficiència i efectivitat de diferents aproximacions a
l’hora d’intervenir-hi.
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Guies i manuals sobre síndromes genètics
Síndromes y apoyos. Panorámica desde la ciencia y desde las
asociaciones.
Autor/s: varis
Editorial: FEAPS
Any: 2006
Enllaços: Descarregar
Resum: Aquest llibre intenta unir el contingut de
diverses disciplines i recollir una sèrie de
coneixements fonamentals sobre els síndromes. El
contingut és “inicial” i està pensat per a que sigui
suficient per a un professional i que per a una
família obtingui la informació bàsica i obri les
possibilitats d’aprofundir i ampliar amb formació
específica quan es consideri necessari.

Bienestar mental en los adultos con síndrome de Down
Autor/s: Dennis McGuire, Ph.D. Brian Chicoine,
M.D
Editorial: Fundación Iberioamericana Down 21
Any: 2010
Enllaços: Descarregar
Resum: Guia per comprendre i avaluar les qualitats
i els problemes emocionals i conductuals de les
persones adultes amb síndrome de Down.
A la primera part s’aborden els temes de la
avaluació de la salut mental i la relació entre salut
física i mental.
A la segona part es tracten aspectes relacionats
amb el suport de la família i de la comunitat, la
concreció de quines conductes es consideren
normals en les persones amb SD, la memòria, les
habilitats comunicatives, l’autoestima, els soliloquis,
els amics imaginaris, les rutines i la flexibilitat i
finalment els problemes que es poden anar trobant
al llarg del seu cicle vital.
La tercera part es centra en la patologia mental
més habitual en els persones amb SD: trastorns
d’estat d’ànim, d’ansietat, TOC, trastorns psicòtics,
problemes de conducta, conducta autolesiva, Tics,
autisme i malaltia d’Alzheimer.
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Síndrome X Frágil. Libro de consulta para familias y profesionales.
Autor/s: varis
Editorial: Real Patronato sobre Discapacidad
Any: 2006
Enllaços: Descarregar
Resum: Aquest llibre de consulta aborda els
aspectes mèdico-genètics, educatius, laborals,
familiars i psicosocials de la síndrome X Fràgil.
Inclou, per exemple, des de la descripció del fenotip
cognitiu-conductual fins als tractaments i/o
necessitats dels familiars.

El síndrome de Prader-Willi: Guía para para familias y profesionales
Autor/s: varis
Editorial: IMSERSO
Any: 1999
Enllaços: Descarregar
Resum: Manual que tracta totes les àrees d’interès
en relació amb el síndrome de Prader-Willi. Parla
d’aspectes generals d’aquest fenotip, aspectes
mèdics (genètics, endocrinològics, manifestacions
orofacials i dentals, sistema músculo-articular, etc.,
formant una guia de salut), aspectes alimentaris,
comunicatius i educatius.
Els capítols VIII i IX es centren en les
característiques psicològiques de les persones amb
SPW i el seu impacte sobre la conducta, oferint un
recull d’estratègies d’intervenció davant de
problemes conductuals.
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El síndrome de Angelman, experiencia en un centro de referencia
Autor/s: varis
Editorial: Parc Taulí Sabadell. Hospital Universitari
Any: 2015
Enllaços: Descarregar
Resum: Document amb les ponències de la jornada
“El síndrome de Angelman, experiencia en un
centro de referencia” celebrada l’any 2015 a
l’Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell.
.

El abordaje de los problemas de conducta en el síndrome de
Angelman
Autor/s: Ignacio Sánchez Cubillo
Editorial: Forjadores de Sueños
Any: 2018
Enllaços: Descarregar
Resum: Aquesta guia preten oferir a les famílies de
persones amb síndrome d’Angelman un marc per
entendre i modificar conductes problemàtiques
d’aquestes persones, sense pretendre substituir la
feina de professionals especialitzats.
.
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Guies i manuals sobre TEA
Autismo con discapacidad intelectual grave. Guía para padres y
profesionales.
Autor/s: Rita Jordan
Editorial: Autismo Ávila
Any: 2012
Enllaços: Comprar
Resum: Aquest llibre presenta de manera senzilla i
pràctica un coneixement profund sobre les persones
amb autisme i discapacitat intel·lectual greu.
Proporciona diferents tècniques d’intervenció
centrant-se en les possibilitats de desenvolupament
d’aquestes persones. Es centra en la seva conducta
característica, en la manera d’intervenir en la
conducta problemàtica, en la necessitat de
fomentar la interacció social, els sistemes de
comunicació, les habilitats en el joc i els entorns
que els hi són més favorables. També exposa la
necessitat de potenciar les seves habilitats per la
vida diària, l’oci, el suport per les famílies, la
transició a la vida adulta i el mon laboral.

Conductas desafiantes
Autor/s: varis
Editorial: Any: 2000
Enllaços: Descarregar
Resum: Aquest és un document resultat d’una
taula del X Congreso Nacional AETAPI de l’any 2000
(Document 1) i del XI Congreso Nacional AETAPI de
l’any 2002.
El document 1 es centra en la prevenció de les
conductes desafiants mitjançant l’adquisició de
competències i d’habilitats bàsiques de
comunicació, relació i autorregulació. Fa un recull
d’estratègies d’intervenció proactives i reactives.
El document 2 es centra en les conductes altament
desafiants, i es fa un recull d’estratègies a utilitzar
en les diferents fases de la crisi (desencadenant –
intensificació - explosió – recuperació).
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Suport conductual positiu
Apoyo conductual positivo. Algunas herramientas para afrontar las
conductas difíciles.
Autor/s: Mª José Goñi, Natxo Martínez y Abel
Zardoya
Editorial: FEAPS
Any: 2007
Enllaços: Descarregar
Resum: Guia bàsica sobre suport conductual
positiu per a personal d’atenció directa i tècnics.

Protocolo de Intervención ante conductas desafiantes graves y uso
de intervenciones físicas (Buenas prácticas).
Autor/s: Profesionales de la Fundación Uliazpi
Editorial: FEAPS
Any: 2003
Enllaços: Descarregar
Resum: Guia sobre les intervencions físiques
realitzada per professionals de la Fundación Uliazpi.
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Buenas prácticas. Apoyo conductual positivo.
Autor/s: Centro de documentación y estudios SIIS
Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa. Fundación
Eguía-Careaga Fundazioa.
Editorial: Diputación Foral de Álava
Any: 2011
Enllaços: Descarregar
Resum: Guia de bones pràctiques sobre el suport
conductual positiu.

Buenas prácticas. Estrategias reactivas.
Autor/s: Centro de documentación y estudios SIIS
Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa. Fundación
Eguía-Careaga Fundazioa.
Editorial: Diputación Foral de Álava
Any: 2011
Enllaços: Descarregar
Resum: Guia de bones pràctiques sobre les
estratègies reactives.

Buenas prácticas. Evaluación funcional de conductas problemáticas.
Autor/s: Centro de documentación y estudios SIIS
Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa. Fundación
Eguía-Careaga Fundazioa.
Editorial: Diputación Foral de Álava
Any: 2011
Enllaços: Descarregar
Resum: Guia de bones pràctiques sobre l’avaluació
funcional de conductes problemàtiques.
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Suport Actiu
Active Support. A handbook for supporting people with learning
disabilities to lead full lives.
Autor/s: Kathy Lowe, Jonathan Perry, Edwin
Jones, David Allen, Sandy Toogood i David
Felce.
Editorial: ARC Cymru
Any: Enllaços: Descarregar
Resum: Conjunt de manuals i guies
pràctiques amb els que tenir una comprensió
general de l’enfocament i principis que formen
el Suport Actiu.

El apoyo activo como herramienta para la mejora de la participación
de la persona con discapacidad intelectual: estado de la cuestión
Autor/s: Tania Cuervo Rodríguez.
Editorial: Revista Española de Discapacidad
Any: 2016
Enllaços: Descarregar
Resum: Revisió de 24 estudis on s’analitzen els
canvis observats a la vida de residents i
professionals d’atenció directa després d’aplicar
el suport actiu.
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Salut
La salut de les persones amb discapacitat intel·lectual. Què hem de
tenir en compte? Guia pràctica per a professionals de la salut.
Autor/s: SESM-DI, IAS Girona.
Editorial:Any: 2014
Enllaços: Descarregar
Resum: Guia per a professionals sanitaris amb
consell sobre el tracte amb PDID i amb els
coneixements necessaris per a poder donar una
atenció sanitària adequada al col·lectiu.

Aspectos clave en la mejora de los conocimientos sanitarios sobre
las personas adultas con discapacidad intelectual.
Autor/s: Israel Belchi.
Editorial:Any: 2014
Enllaços: Descarregar
Resum: Treball final del Diploma de Postgrau
Universitari en Malaltia Mental i Problemes de
Conducta en persones amb Discapacitat Intel·lectual
on es repassen quins són els coneixements dels que
haurien de disposar els professionals sanitaris en
l’atenció a les PDID i, evidentment, també de les que
estan en situació d’envelliment.
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Quan estic malalt... escolta’m
Autor/s: SESM-DI, IAS Girona.
Editorial: Editat per Dincat
Any: 2014
Enllaços: Descarregar
Resum: Guia per a persones amb discapacitat
intel·lectual i les seves famílies que incideix en la
prevenció de problemes de salut a través d’hàbits
correctes d’higiene, alimentació i exercici físic, a més
d’oferir suports per a millorar l’accés al sistema
sanitari del col·lectiu.

Saber más sobre Disfagia.
Autor/s: Rosa Ana Pérez i David González.
Editorial: Editat per Plena Inclusión Murcia
Any: 2015
Enllaços: Descarregar
Resum: Document divulgatiu sobre la disfagia per a
persones amb discapacitat intel·lectual, les seves
famílies i professionals.

Saber más sobre Epilepsia.
Autor/s: Rosa Ana Pérez i David González.
Editorial: Editat per Plena Inclusión Murcia
Any: 2015
Enllaços: Descarregar
Resum: Document divulgatiu sobre l’epilepsia per a
persones amb discapacitat intel·lectual, les seves
famílies i professionals.
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Conducta adaptativa
ICAP
Tipus: Inventari
Per a ús de: És una prova relativament senzilla i
ràpida de passar (entre 20 i 30 minuts) que ha
d’omplir algú que conegui bé la persona.
Usuari destinatari: PDID
Funció: Avalua la conducta de les persones i ens
proporciona informació sobre la conducta adaptativa
i els problemes de conducta que presenta aquesta
(freqüència i gravetat). Quan s’ha passat diversos
anys l’ICAP a la mateixa persona, permet tenir una
visió longitudinal de la persona: augment/disminució
de destreses adaptatives, canvis de comportament,
etc.
L’ICAP recull, per a cada usuari, informació
descriptiva, situació diagnòstica, limitacions
funcionals, conducta adaptativa, conductes
problema, emplaçament residencial, serveis de dia,
serveis d’habilitació i recolzament, serveis d’oci i
temps de lleure, informació general i
recomanacions.
El test de conducta adaptativa mesura el nivell de la
persona en relació amb les destreses bàsiques per a
moure’s amb independència al seu entorn
(destreses socials i comunitàries, de la vida
personal, de la vida a la comunitat i motores).
A l’ICAP, s’obté un índex, anomenat Nivell de
Servei, que combina les puntuacions de conducta
adaptativa en un 70% i dels problemes de conducta
en un 30%, per a oferir una estimació de la
intensitat d’atenció i/o supervisió que requereix la
persona.
Observacions: A l’hora d’utilitzar l’ ICAP, s’ha de
tenir en compte que s’ha d’avaluar el comportament
actual basant-se en les coses que realment fa la
persona, no el que pot/podria fer. També s’han
neutralitzar els períodes atípics (si valorem una
persona en situació de crisi, s’ha de avaluar les
destreses de la persona “quan està estabilitzada”) i
tenir en compte la crisi només per la valoració dels
problemes de conducta.
Enllaços: ---
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ABS-RC:2
Tipus: Inventari
Per a ús de: És una prova relativament senzilla i
ràpida de passar (entre 20 i 30 minuts) que ha
d’omplir algú que conegui bé la persona.
Usuari destinatari: PDID
Funció: Escala de conductes adaptatives que
serveix per a diagnosticar, descriure, classificar i
donar suports a les persones amb discapacitat
intel·lectual i del desenvolupament. Possibilita la
detecció de punts forts i febles de les habilitats
adaptatives i permet tenir una visió longitudinal de
la persona, podent detectar canvis de
comportament.
L’escala ABS-RC:2 té dues parts:la primera està
formada per 10 dominis de conducta adaptativa i la
segona per 8 dominis de conducta problemàtica o
inadequada.
Als dominis de la primera part s’obtenen tres
factors: Autosuficiència Comunitària,
Responsabilitat Personal-Social i Autosuficiència
Personal, que poden relacionar-se amb les
habilitats adaptatives de tipus pràctic, social i
conceptual.
Observacions: És recomanable passar aquesta
prova cada 6 mesos a les persones majors de 40
anys que presenten síndrome de Down. Per a la
resta de persones amb discapacitat intel·lectual i
del desenvolupament és recomanable passar
aquesta prova 1 cop a l’any, per tenir una línea
basal i poder detectar canvis de comportament que
es donin.
Enllaços: Descarregar
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Conducta
Scatter Plot
Tipus: Registre
Per a ús de: a ser complimentat pel personal de
atenció directa.
Usuari destinatari: PDID
Funció: Sistema de registre que tracta de relacionar
l’aparició d’alteracions de la conducta
i els esdeveniments de l’entorn. L’objectiu és
identificar els moments del dia (hores) i dies
(calendari) en els que són més prevalents les
alteracions de la conducta, per trobar les similituds
ambientals entre aquests moments.
Enllaços:



Darrera versió de l’arxiu de l’scatter plot
Instruccions de la versió informatitzada

Fitxa ABC
Tipus: Registre
Per a ús de: a ser complimentat pel personal de
atenció directa
Usuari destinatari: PDID
Funció: Avaluació de conducta. Un anàlisi A-B-C
(antecedent - conducta - conseqüència) registra
el que ha passat immediatament abans de què es
doni la conducta problema i el que ha passat
immediatament després. És necessari recollir dades
durant diversos dies, encara que no siguin
consecutius, per obtenir informació suficient per
valorar patrons de resposta. L’anàlisi de les dades
recollides pot ajudar a formular hipòtesis sobre la
funció de la conducta. Utilitzar un full de registre
diferent per cada dia d’observació.
Enllaços: -
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Guión análisis ABC
Tipus: Instruccions
Per a ús de: Families, professionals d’atenció
directa i tècnics.
Usuari destinatari: PDID
Enllaços: Descarregar

Escala de Conductes Anòmales ABC-ECA
Tipus: Qüestionari
Per a ús de:. Escala relativament fàcil de aplicar.
Pot ser utilitzades per persones de atenció directa
amb uns mínims coneixements de la matèria.
Usuari destinatari: PDID
Funció: Escala dissenyada per valorar els efectes de
la medicació o d’altres tractaments sobre les
persones amb discapacitat intel·lectual i per estudiar
els problemes de conducta i psicopatològics
d’aquestes persones.
No és una escala amb capacitat diagnòstica.
Enllaços: Annexos del llibre Salud mental y
alteraciones de la conducta en las personas con
discapacidad intelectual. Guia práctica para técnicos
y cuidadores: Descarregar
df
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Escala d’Avaluació de la Motivació
Tipus: Qüestionari
Per a ús de:. Aquesta escala ha d’estar
complimentada pel personal d’atenció directa
posteriorment a la descripció de l’episodio realitzada
a l’anàlisi d’antecedents – conducta -conseqüents
(Fitxa ABC) y er l’Escala de conductes Anòmales
(ABC – ECA).
Usuari destinatari: PDID
Funció:. Aquesta escala s’utilitza per trobar la
funcionalitat i els reforçadors de la conducta
problema. Prevé 4 tipus de reforçadors: sensorials,
per evitació, d’atenció i tangibles.
Enllaços: Annexos del llibre Salud mental y
alteraciones de la conducta en las personas con
discapacidad intelectual. Guia práctica para técnicos
y cuidadores: Descarregar
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Entrevista per a l’avaluació funcional de la conducta
Tipus: Entrevista
Per a ús de:.
Usuari destinatari: PDID
Funció: Anàlisi funcional de la conducta.
Enllaços: -

Challenging Behaviour Checklist (Inventari de conductes
desafiadores)
Tipus: inventari
Per a ús de:
Usuari destinatari: PDID
Funció: Avalua la conducta de les persones en les
dues darreres setmanes i ens proporciona
informació sobre tipus de conductes desafiadores,
freqüència i gravetat. Permet concretar quina
intervenir primer.
Enllaços: -

BBAT (Escala de valoració conductual breu / Brief Behavioural
Assessment Tool)
Tipus: Qüestionari
Per a ús de: Professionals d’atenció directa i
tècnics.
Usuari destinatari: PDID
Funció: El BBAT és una eina de valoració basada
en el informador que es fa servir en l’anàlisi
funcional.
Defineix conductes, identifica desencadenants lents
i ràpids, identifica funcionalitat de la conducta,
reforçadors, habilitats bàsiques de comunicació,
etc.
Enllaços: -
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Salut Mental
General
Mini PAS
Tipus: Entrevista
Per a ús de: Apte per a personal tècnic i d’atenció
directe format en aquesta eina.
Usuari destinatari: PDID
Funció: Screening de problemes de salut mental en
persones amb discapacitat intel·lectual (lleu i
moderada) i del desenvolupament.
Segons puntuació obtinguda, administrar el PAS
ADD. És una eina d’orientació, no de diagnòstic.
Enllaços: Descarregar

PAS ADD Checklist
Tipus: Qüestionari
Per a ús de: Famílies i personal d’atenció directa.
Usuari destinatari: PDID
Funció: Screening de problemes de salut mental
Enllaços: Descarregar

PAS ADD 10
Tipus: Entrevista semi estructurada
Per a ús de: Clínics amb experiència en la SM i
PDID.
Usuari destinatari: PDID
Funció: Diagnòstic de salut mental.
Enllaços: Descarregar
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DASH-II
Tipus: Qüestionari
Per a ús de:
Usuari destinatari: PDID amb necessitats de
suport generalitzades.
Funció: Avaluació salut mental amb pdid amb
necessitats de suport generalitzades. Tenir en
compte la columna freqüència per a l’avaluació
psicopatològica.
Enllaços: Descarregar

DASH-II. Hoja de corrección
Tipus: Full de correcció.
Per a ús de:
Usuari destinatari: PDID
Funció: Avaluació salut mental amb pdid amb
necessitats de suport generalitzades.
Enllaços: Descarregar

Ansietat
Llistat de Conductes Compulsives (Gedye)
Tipus: Qüestionari
Per a ús de:
Usuari destinatari: PDID
Funció:Avaluació del Trastorn Obsessiu Compulsiu
(TOC) en PDID.
Enllaços: Descarregar
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Estat d’ànim
Listado de signos observables de depresión (Gedye)
Tipus: Qüestionari
Per a ús de: Personal tècnic i d’atenció directa.
Usuari destinatari: PDID
Funció: Depressió.
Enllaços: Descarregar

MIPQ
Tipus: Qüestionari
Per a ús de:
Usuari destinatari: PDID amb necessitats de suport
generalitzades.
Funció: Depressió. Per valorar estat d’ànim. Es pot
utilitzar per valorar interès de la persona per
diferents activitats (cadascuna per separat)
Enllaços: -
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Avaluació neuropsicològica
CAMDEX-DS
Tipus: Entrevista estructurada a cuidador +
entrevista estructurada pdid + bateria de proves
CAMCOG-DS + registre observacional.
Per a ús de: Apte per a personal tècnic.
Usuari destinatari: Cuidador PDID i PDID.
Funció: El CAMDEX-DS pot ser-nos d’utilitat per:






Diagnòstic de demència en PDID.
Diagnòstic diferencial de patologia física o
psiquiàtrica que pot causar deteriorament
cognitiu.
Establir un perfil neuropsicològic de la PDID.
En el cas de diagnosticar demència, establir
una estratègia de suport a la persona i
tractament d’aquesta.

Enllaços:



Web de TEA Edicions:
http://web.teaediciones.com/
Article Revista Neurología: Adaptación y
validación del Cambridge Examination for
Mental Disorders of Older People with Down’s
Syndrome and Others with Intellectual
Disabilities (CAMDEX-DS) en población
española con discapacidad intelectual
https://www.neurologia.com/
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Avaluació del dolor
Escala de disconfort modificada (Gedye)
Tipus: Registre
Per a ús de: Personal tècnic i d’atenció directa que
coneguin la prova i coneguin mínimament a la
persona avaluada.
Usuari destinatari: PDID amb dificultats de
comunicació, manca de llenguatge o deteriorament
cognitiu (alteració percepció del dolor).
Funció: Valoració de la probabilitat
d’experimentació de dolor de la PDID mitjançant el
registre d’ítems observables.
Enllaços: -
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Avaluació del personal d’atenció directa
Escala d’autoeficàcia de les dificultats conductuals
Tipus: Qüestionari
Per a ús de: Personal responsable del personal
d’atenció directa.
Usuari destinatari: Personal d’atenció directa.
Funció: Valoració de l’autoeficàcia percebida per el
personal d’atenció directa davant els problemes
conductuals dels usuaris del servei.
Enllaços: -

Escala de atribuciones de las conductas problemáticas
Tipus: Qüestionari
Per a ús de: Personal responsable del personal
d’atenció directa.
Usuari destinatari: Personal d’atenció directa.
Funció: Valoració les atribucions causals que fa el
personal d’atenció directa davant els problemes
conductuals dels usuaris del servei.
Enllaços: -

Escala sobre les reaccions emocionals a les conductes desafiadores
Tipus: Qüestionari
Per a ús de: Personal responsable del personal
d’atenció directa.
Usuari destinatari: Personal d’atenció directa.
Funció: Valoració de quines són les emocions que
presenta el personal d’atenció directa com a
resposta als problemes conductuals que afronta al
seu dia a dia.
Enllaços: -
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