
La discapacitat

ESQUEMA CONCEPTUAL DE L’OMS PER CLASSIFICAR LES DISCAPACITATS (1980)

MALALTIES I ACCIDENTS

  Recuperació de la salut  Mort

EFECTES NEGATIUS DURADORS
( DISCAPACITATS )

Deficiències 
( efectes envers l’organisme )

Discapacitats
( efectes funcionals )

Minusvalideses
( l’impacte social de la discapacitat )
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Personas con discapacidad

Son aquellas que tengan deficiencias (diferencias) físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, 
que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones que las demás.

Debemos considerar la discapacidad como una expresión de la interacción entre la persona y el entorno. Esta 
característica no es permanente o inamovible y puede variar significativamente en función de los apoyos que 

reciba la persona.

ENFERMEDAD

Es la ausencia de salud. Una alteración de la salud que se manifiesta a través de causas, signos, síntomas, 
evolución, terapéutica y pronóstico.

DEFICIENCIA

Toda pérdida o anormalidad de una estructura  o función psico1ógica, fisio1ógica o anatómica. 

DISCAPACIDAD

Toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o 
dentro del margen que se considera para el ser humano.

MINUSVALIA 

Una situación desventajosa  para un individuo; consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad (33% o 
más), que limite o impida el cumplimiento de un rol que es normal en su caso, en función de la edad, sexo y 

factores sociales y culturales. 
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CLASSIFICACIÓ INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMENT I DE LA SALUT ESTABLERT PER L’OMS EL 2001

ESTATS RELACIONATS AMB LA SALUT
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CONCEPTE DE SALUT I DISCAPACITAT

Salut # manca de malalties
 
 

Salut = estat de benestar que es produeix tant a nivell físic com psicològic com familiar i 
sociocomunitari 

 
El model explicatiu de les malalties mentals:

 
La vulnerabilitat - l'estrès - les habilitats d'afrontament
Les persones regulem la nostra "homeòstasi" a partir de l'avaluació que fem dels estímuls externs i interns i de 
l'avaluació de les estratègies d'afrontament que generem. L'estrès es produeix quan es dóna un nivell 
d'activació major del que som capaços de reduir amb les estratègies d'afrontament generades (conductuals i 
psicològiques)
En determinades persones això es manifesta en els trastorns psicològics i / o malalties mentals.

Perquè passa: multicausalitat, ja que intervenen 
 

Factors genètics 
Factors biològics
Factors ambientals
D'altres factors
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Problemes de salut mental / Trastorns bàsics

• Psicosi: fallida generalitzada de l’organisme.
 
 
• Trastorns de personalitat: patró de comportament alt i persistentment 

disruptiu i distorsionador.
 

• Trastorns de l'estat d'ànim: valoració permanent distorsionada  
d’un mateix (normalment negativa –
depressió- o euforitzant –mania-)

 
 
• Trastorn d’ansietat: situació d’hiperalerta en que es troba la 

persona que provoca una reacció de por i 
pànic
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La Psicosi / L'esquizofrènia
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Els trastorns greus de personalitat

Creences bàsiques i principals estratègies associades amb els trastorns de la 
personalitat

Patrons persistents de conducta que afecten a nivell cognitiu, emocional, de control dels impulsos i relacional.
Els comportaments que generen han de ser persistents en el temps i consistents davant qualsevol situació.

Trastorn de personalitat Creences i actitud 
bàsiques

Estratègies de 
comportament

Per dependència Estic desvalgut Aferrament
Per evitació Poden fer-me mal Evitació
Passiu / agressiu Em podrien dominar Resistència
Paranoic Les persones són adversaris 

potencials
Cautela

Narcisista Soc especial Auto / exaltació 
Histriònic Necessito impressionar-los Dramatisme 

Obsessiu compulsiu Els errors són dolents. No 
puc equivocar-me

Perfeccionisme

Antisocial Les persones estan per ser 
dominades

Atac

Esquizoide Necessito espai Aïllament
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Trastorns de l’estat d’ànim / LA MANIA 

És el procés, part d’una malaltia psiquiàtrica, generador d’un malestar 
significatiu que es manifesta amb:

• Manca de consciència. Qui valora el malestar sempre és un altre, rarament la 
persona afectada demana tractament.

• Disminució de la necessitat de dormir. 
• Augment de la activitat intencionada. Quant no s’atura pot arribar a l’agitació 

psicomotora.
• Distraibilitat. Dificultats per mantenir centrada la atenció en una activitat de 

manera continuada. 
• Discurs verbomaníac. Loquacitat excessiva que pot arribar a ser incoherent.
•  Autoestima exagerada. Tendència a la grandiositat.
• Implicació excessiva en activitats amb un alt contingut hedònic.
•  Experiència subjectiva que el pensament està accelerat. Fuga d’idees.
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Trastorns de l’estat d’ànim / Pautes del pensament depressiu / Errors bàsics d'apreciació

Principals símptomes: tristor patològica, tendència a plorar, pors injustificades, desesperació, sensació d'inutilitat, sentiments de culpabilitat, idees de mort, 
manca de memòria, pensament lent, disminució dels moviments, insomni i/o hipersòmnia, idees delirants de ruïna, culpabilitat i hipocondríaques, símptomes  
físics de tipus digestiu, cardiovasculars i respiratoris

Inferir arbitràriament Inferir la conclusió d'una situació sense evidències 
que la recolzin

Abstracció selectiva Centrar-se en un detall de la situació ignorant les 
altres característiques rellevants de la situació 

Generalització Extraure conclusions i regles de caire general 
partint de fets aïllats i aplicar-los a tot tipus de 
situacions 

Maximització i minimització Errors comesos a l'avaluar la significació d'un 
esdeveniment

Personalització Atribuir-se fenòmens i fets externs sense cap base 
ferma que ho confirmi 

Pensament dicotòmic Incapacitat per veure els matisos. 8



Trastorns d’Ansietat / Fòbies i obsessions 

Fòbies Fòbies obsessives / TOC
Generen més ansietat Són més complexes 

Component fonamentalment ansiós Component racional

Accessibles Generen defenses sistemàtiques

Influenciabilitat Influenciabilitat escassa 

Pors concretes Pors de tipus màgic

Comportament en consonància amb la por Ritualització del comportament independent de la por

Començament amb una crisi d'angoixa Absència de crisi d'angoixa

Circumscrites Invassives 

Conductes d'evitació eficaces Ineficàcia de les conductes d'evitació

Bon pronòstic Mal pronòstic 9



Els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament / L’Autisme

És una alteració extremadament greu del contacte emocional amb els altres. Les 
manifestacions comencen durant els primers anys de vida. 

Les manifestacions més significatives de l’AUTISME:

1. Manca d’interacció social i resposta emocional neutra. Manca d’interès i fredor 
davant les relacions socials.

2. Manca de comunicació i llenguatge. Aparentment el llenguatge no té cap finalitat 
comunicativa real.

3. Presenten patrons de comportament i interessos rígids i inflexibles. Manifesten 
conductes estranyes. Manifesten més interès  pels objectes inanimats que per les 
persones.

4. Altres temes relacionats: explosions d’agressivitat i/o ràbia, pors excessius i/o 
inadequats, actes autolesius, atenció selectiva, no generalitzen els aprenentatges.
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La discapacitat intel·lectual / El Retràs Mental

És una discapacitat que comença abans d’arribar a la maduresa i que te un 
efecte durador en el desenvolupament de la persona produint:

• Manca d’habilitats per desenvolupar-se de manera autònoma i independent
• Manca d’habilitats i competències cognitives que limiten la capacitat d’aprendre 

noves habilitats
Els trets essencials de RM són: 

• Un valor per sota de la mitjana de la població general en les funcions intel·lectuals 
– donen puntuacions baixes en el tests d’intel·ligència - 

• Uns dèficits més o manco significatius en el seu funcionament social i comunitari
• Uns dèficits més o manco significatius en el nivell de comunicació i relació
• Uns dèficits més o manco significatius en el nivell d’’independència personal i 

responsabilitat social
• En general presenten uns dèficits més o manco significatius en el 

desenvolupament de les Activitats Bàsiques de la Vida Diària. Conseqüència 
d’aquest fet presenten un nivell de dependència important i necessiten del suport 
de terceres persones.
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La Discapacitat Física

1. Les malalties neurodegeneratives: L’Esclerosi múltiple. Malalatia autoinmune i 
inflamatòria desmielinitzant del SNC.
El Párkinson 
l’Alzheimer

2. L'Epilèpsia. Descarrega neuronal excessiva.
3. Els accidents cerebrovasculars. L’íctus. És un problema vascular que genera vessaments en 

parts localitzades del cervell. 
4. La Paràlisi Cerebral. Lesió dels centres motors cerebrals que generen pèrdua de control 

muscular funcional. Pot generar problemes sensorial i del llenguatge, entre altres efectes.
5. Les malalties reumatològiques. L’artrosi i l'artritis reumatoide. La fibromiàlgia. Són malalties 

inflamatòries dels cartílags de les articulacions .
6. Els traumatismes craneoencefàlics. 
7. Traumatismes diversos que afecten a parts del cos provocant limitacions funcionals diverses.
8. Altres discapacitats de tipus orgànic que afecten a diversos òrgans més o manco vital de les 

persones generant, igualment, problemes funcionals diversos.

12


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

