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Marc teòric

� Presència de les conductes problemàtiques en 
persones amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament (DID)

� Conducta estereotipada:

- Definició

- Etiologia

- Recerca



� Tractament de la conducta estereotipada: 

- Pre-sessions: 

- recerca

- definició:

Suposa proporcionar accés (o una modificació, o no 
accés) a un esdeveniment que manté la conducta 
problemàtica abans de la situació referent.



Conducta estereotipada

La conducta estereotipada:

“S’ensuma a sí mateix” (ICP).

S’ensuma a sí mateix – s’ensuma els seus propis dits, 
saliva, mans , braços, etc.



Avaluació funcional

La K. és una noia de 14 anys que presenta moltes conductes 
estereotipades:

Resultats de l’ICP:
Autolesives: F = 0 8 G = 0 9
Esterotipada: F = 29 G = 18
Agressions: F = 0 8 G = 8

S’observa, doncs, una gran quantitat de conductes problemàtiques amb 
una freqüència elevada i una gravetat també important. 
En aquests moments la conducta que preocupa més és la d’ensumar el 
seu propi pipí. És a dir, es fa pipí a sobre i a continuació es posa la 
mà a dins i olora la mà. Aquesta conducta es pot repetir diverses 
vegades seguides. Ho pot fer, també, diversos cops al dia. 



Avaluació funcional

Funció Puntuació
Atenció 2
Evitació/escapada 0
Sensorial 14
Malestar físic 6
Tangible 0

S’ha portat a terme una avaluació funcional descrivint les 
situacions en que és dóna més la conducta.
A més s’ha passat el PSFUC amb els següents resultat



Tractament

La proposta en el cas de la K. és proporcionar accés 
a un estímul sensorial olfactiu que sigui preferent i 
més potent que el pipí i, d’aquesta manera actuï 
d’operació d’abolició de la conducta problemàtica.



Tractament

A l’inici de cada sessió de treball, es deixa que la K, 
durant uns 15 minuts, manipuli un objecte que s’ha amarat 
d’una olor preferent. L’objecte pot ser un ninot o un coixí 
petit en el que se li posarà olor de menta, etc. És 
convenient variar d’objecte i l’olor per evitat un efecte 
d’empatx. 

La resta de la sessió no es farà res. Si la K. es fa pipí, se 
li diu “no, K., no et pots fer pipí” “Què has de demanar?” 
(esperar resposta). Sense dir res mes se la va a canviar. 
S’anota a cada hora si la nena s’ha fet o no pipí.



Resultats
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Resultats

Octubre 2015 Març 2016

Autolesives F = 0 8 G = 0 9 F  = 04 G = 06

Esterotipada F= 29 G = 18 F = 21 G  = 11

Agressions F = 08 G = 08 F = 03 G = 04

Resultats de l’Inventari de conductes problemàtiques



Conclusions

� Les pre-sessions són una estratègia antecedent que 
serveix per millorar la conducta estereotipada.

� Les pre-sessions com a una estratègia preventiva, 
proactiva i educativa.

� Tant pels resultats obtinguts, com per l’opinió dels 
professionals, podem dir que aquest tractament va 
fer un efecte en la seva conducta general.

� En quan a la validesa social del tractament, els 
professionals i la família donen una opinió 
favorable sobre l’ús de les pre-sessions.


