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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’el·laborar 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.
Per tal de resultar de la màxima utilitat possible, s’ha considerat necessari no
incloure només referències sobre trastorns de conducta, sinó també referències
sobre la salut mental de persones amb discapacitat intel·lectual. Creiem
imprescindible que davant problemes de conducta es considerin aquesta altra
dimensió a l’hora de fer hipòtesis sobre les seves causes i poder decidir quines
intervencions dur a terme.
Cal esmentar que una altra bona pràctica seria fer una correcta avaluació
d’aspectes neuropsicològics per a descarta-los com a possibles explicacions dels
problemes conductuals.
El resultat ha estat un document amb una estructura formada per quatre pilars:
1.
2.
3.
4.

Sistemes de classificació i diagnòstic
Guies i manuals generals
Suport conductual positiu
Instruments d’avaluació i intervenció

Volem comunicar a les entitats que aquest document s’actualitzarà
aproximadament cada sis mesos, per poder afegir noves referències d’interès o
corregir aquells aspectes del document que no siguin adequats.
Per això us agrairíem la vostra col·laboració fent-nos arribar 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.
Per qualsevol dubte al respecte podeu fer-lo arribar a aquesta mateixa adreça o
trucant al 93.490.16.88 i demanar per Israel.
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Sistemes de classificació i diagnòstic
DM-ID (Diagnostic Manual – Intellectual Disability: A Clinical
Guide for Diagnosis of Mental Disorders in Persons with
Intellectual Disability)
Autor/s: The National Association for the Dually
Diagnosed (NADD) i The American Psychiatric
Association (APA)

Editorial: Existeix una versió traduïda i editada per
Down España http://www.sindromedown.net/
Any: 2010
Enllaços: http://www.dmid.org/
Resum: Guia clínica per al diagnòstic de malalties
mentals en persones amb discapacitat intel·lectual.
Manual de diagnòstic (DSM IV 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: --Resum: Sistema de classificació. Complementaria a
la CIE-10. No està traduït.
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Guies i manuals generals
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: http://www.feaps.org/
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.
biblioteca/libros/coleccion_tex3.htm

Síndromes y apoyos. Panorámica desde la ciencia y desde las
asociaciones.
Autor/s: varis
Editorial: FEAPS
Any: 2006
Enllaços: http://www.feaps.org/
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.
biblioteca/libros/coleccion_tex8.htm
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Discapacidad Intelectual y Salud Mental. Guía práctica.
Autor/s: Almudena Martorell y José Luis Ayuso
Mateos (eds.)
Editorial: Fundación Pardo-Valcarce
Any: 2011
Enllaços: http://www.pardo-valcarce.com/
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
investigacion_cooperacion/guia.php

Dementia and people with learning disabilities.
Autor/s: The British Psychological Society.
Editorial: The British Psychological Society.
Any: 2009
Enllaços: http://www.rcpsych.ac.uk/
Resum: Guia sobre el diagnòstic, tractament i
suports necessaris en processos de demència en
persones amb discapacitat intel·lectual.
files/pdfversion/cr155.pdf

6

Fons documental de
Trastorns de Conducta
juliol 2013

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: http://www.feaps.org/
Resum: Guia bàsica sobre suport conductual
positiu per a personal d’atenció directa i tècnics.
archivo/publicaciones-feaps/libros/cuadernos-de-buenas-practicas/122-apoyo-conductual-positivo-algunas-herramientas-para-afrontar-las-conductas-dificiles.html

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: http://www.feaps.org/
Resum: Guia sobre les intervencions físiques
realitzada per professionals de la Fundación Uliazpi.
biblioteca/libros/documentos/conductas_desafiantes.pdf
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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: http://www.siis.net/
Resum: Guia de bones pràctiques sobre el suport
conductual positiu.
es/ver-detalle.php?ref=197269

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: http://www.siis.net/
Resum: Guia de bones pràctiques sobre les
estratègies reactives.
es/ver-detalle.php?ref=197271

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: http://www.siis.net/
Resum: Guia de bones pràctiques sobre l’avaluació
funcional de conductes problemàtiques.
es/ver-detalle.php?ref=197268
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Instruments d’avaluació i intervenció
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: Annexos del llibre Salud mental y
alteraciones de la conducta en las personas con
discapacidad intelectual. Guia práctica para técnicos
y cuidadores: http://www.feaps.org/
biblioteca/salud_mental/anexos.pdf

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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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: http://www.feaps.org/
biblioteca/salud_mental/anexos.pdf

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 de fer 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: http://www.feaps.org/biblioteca/
salud_mental/anexos.pdf
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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: ---
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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: http://79.170.44.140/pasadd.co.uk/
mini-pas-add/

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: http://79.170.44.140/pasadd.co.uk/
pas-add-checklist/

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: http://www.inardi.cat/
1/upload/pas_add_10_1_.pdf
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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: http://www.dincat.cat/
escala-d-avaluaci%C3%B3-psiqui%C3%A1trica-dash-ii_95658/

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: http://www.dincat.cat/
escala-d-avaluaci%C3%B3-psiqui%C3%A1trica-dash-ii_95658/

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: http://www.inardi.cat/
4/upload/listado_de_conductas_compulsivas.pdf
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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: http://www.dincat.cat/
listado-de-signos-observables-de-depresi%C3%B3n_102021/

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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