
Els trastorns de conducta 

Objectius

El treball de reflexió i integració dels continguts que es presenten en aquest mòdul ha de permetre que els estudiants
assoleixin els objectius següents:

Analitzar el concepte de trastorn del desenvolupament (TC) des d'una perspectiva interdisciplinària i atenent a
les condicions de l'època actual.

Identificar les característiques evolutives, la problemàtica de les persones amb TC i les conseqüències que
se'n deriven.

Diferenciar aquest conjunt de malestars de les disharmonies evolutives de la infància i dels trastorns de la
personalitat que es manifesten després de la pubertat.

Adquirir els criteris per a identificar i avaluar les necessitats de l'alumnat amb TC i conèixer el rol del
psicopedagog en aquest procés.

Adquirir els criteris per a orientar l'escolarització de l'alumnat amb TC.

Conèixer les característiques que configuren la resposta educativa i global a aquest col·lectiu d'alumnes, i els
recursos metodològics i d'organització necessaris per a ajustar els suports en el context escolar.

Assegurar el treball interdisciplinari com a fonament per a l'atenció global a l'alumnat amb TC i conèixer el
paper i les funcions del psicopedagog dins de l'equip.

Identificar i valorar les característiques del context familiar de l'alumnat amb TC i les maneres de suport i
acompanyament a les famílies, amb especial incidència en el rol del professional de la psicopedagogia.

Conèixer la realitat actual d'aquest col·lectiu d'alumnes i els reptes que plantegen una comprensió i atenció
adequades per part dels diferents agents de les xarxes psicopedagògica i sociosanitària.

Introducció 

Per començar el mòdul vegeu el vídeo introductori següent:

En el decurs dels darrers anys, dins de la comunitat escolar s'ha manifestat un interès especial en la necessitat de
donar resposta a un col·lectiu d'alumnes amb una realitat i una problemàtica molt específiques. Ens referim als nois i
noies que, sense presentar els perfils clàssics d'alumnat amb necessitats educatives especials (retard en el
desenvolupament relacionat amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials; malalties mentals), plantegen una
situació personal particular que es manifesta amb greus trastorns de conducta (d'ara endavant, TC).

Aquesta problemàtica, que apareix en molts casos fins i tot en el període anterior a l'adolescència (de vuit a deu
anys), es manifesta sovint dins d'un context familiar i social desfavoridor. En l'etapa de l'educació secundària, el
malestar personal i la problemàtica emocional i escolar es fan més complexos: tensió dins del propi grup, rebuig
progressiu de les propostes educatives, conductes de transgressió i agressivitat. Aquest conjunt de situacions
accentua el caràcter d'exclusió que imbueix els entorns escolar i social i agreuja la situació individual (tendència a
l'actuació problemàtica com a forma de protagonisme, fenòmens de despersonalització, negació de la dificultat).

L'augment de casos amb aquestes característiques planteja una sèrie de qüestions sobre la idoneïtat del model
d'atenció: quin és el context educatiu més adequat per a poder respondre a la realitat i la problemàtica? quins
recursos requereix l'atenció al conjunt de necessitats d'aquest col·lectiu? com es poden entendre i fer dialèctics els
conceptes d'inclusió i segregació en relació amb aquests nois?

El nombre creixent d'alumnes amb aquesta realitat i necessitats han fet plantejar la importància d'establir
mecanismes que permetin oferir una atenció global i interdisciplinària. És en aquest context que s'inscriu el treball
dels diferents serveis i recursos de les xarxes educativa i sociosanitària.

La intervenció dels diferents professionals és un treball de comprensió, enfront de l'exclusió que envolta aquest
col·lectiu. En la majoria de casos s'ha produït un circuit de derivacions que, com a resposta habitual, han accentuat
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encara més la incertesa del cas. És necessari, doncs, establir una coordinació entre els serveis psicopedagògics,
socials i de salut mental, de manera que es pugui abordar globalment el conjunt de necessitats de l'adolescent.
També cal articular la construcció progressiva del cas i considerar els processos de resocialització i revinculació en el
circuit escolar ordinari, a més de garantir la millora de la problemàtica subjectiva. L'educació, en aquest context, s'ha
d'entendre com a sinònim d'acolliment i hospitalitat, i implica plantejar-ne la intervenció amb l'objectiu, no solament
d'aconseguir uns resultats, sinó més aviat d'ajudar l'adolescent a transformar la conducta.

És important, doncs, partir d'una comprensió i uns criteris per a tractar globalment una temàtica que cada vegada
preocupa més la comunitat educativa i que, d'altra banda, implica clarament la funció del psicopedagog. Aquest
professional s'insereix en l'equip interdisciplinari que acull i respon, en un autèntic treball col·lectiu, a la realitat i les
necessitats de l'adolescent amb TC. En aquest treball s'integren diferents discursos i professionals amb formacions
també diverses. Això fa possible la construcció d'un saber, d'una arquitectura interdisciplinària que parteix de les
convencions assignades pels organismes de l'educació i la salut.

Aquesta modalitat de treball a partir del concert de les disciplines educatives i sanitàries va ser creada per Antonio di
Ciaccia els anys 80 en la seva institució Antenne 110 de Bèlgica dedicada a l'assistència a infants amb greus
trastorns mentals i de conducta. La tasca d'educadors, mestres, sanitaris i treballadors socials d'acompanyar l'infant o
l'adolescent s'orienta a partir del concepte de subjecte de la psicoanàlisi.

La realitat actual ens ha de fer reflexionar sobre un col·lectiu amb unes característiques i necessitats, insistim, molt
particulars. Des d'aquesta perspectiva, la implicació dels diferents agents que constitueixen la xarxa psicopedagògica
i sociosanitària esdevé imprescindible per a respondre els reptes que planteja el model d'atenció.

El material que teniu entre mans reflecteix aquest model interdisciplinari que ha permès construir un lloc comú –a la
manera del delta d'un riu– on conflueixen una sèrie d'idees procedents de diferents discursos i disciplines. I és
justament aquesta manera de pensar el treball la que ens aporta idees i reflexions a l'hora de plantejar el model
d'atenció als nois i noies amb TC.

És evident que alguns conceptes i alguns continguts del mòdul comporten certes dificultats d'integració. No per això
hem de perdre de vista que globalment es presenta una aproximació interdisciplinària molt valuosa per al treball
psicopedagògic amb l'alumnat del qual parlem. Ni que la seva lectura i treball permetrà enriquir encara més el
bagatge que es pugui obtenir amb aquesta assignatura. La justificació d'aquest tractament es basa en dues
dimensions:

Dimensió teòrica i explicativa 

Des d'una perspectiva teòrica i explicativa és del tot cert que els apartats dedicats a la caracterització de l'alumnat
impliquen una articulació difícil entre les teories del desenvolupament i de la instrucció, i les teories psicològiques i
psicodinàmiques que també expliquen els TC (per la manca d'una definició clara i consensual del TC, per la dificultat
d'articular els diferents conceptes i terminologies, etc.).

Aquests apartats centren l'atenció en conceptes que fins ara han estat poc tractats en materials de formació
universitària, com és per exemple el concepte de malestar o patiment psíquic, el de sentiment de la vida, el de
consentiment, el de conversa, etc. Aquests conceptes no són contradictoris amb un enfocament contextual i
interactiu, perquè s'articulen segons la idea que hi ha nombrosos punts de contacte entre les formulacions que
provenen de diferents models evolutius i explicatius derivats de marcs teòrics diferents; però comparteixen la idea
d'atribuir als vincles humans, que es desenvolupen des de diferents contextos, una funció de promoció del
desenvolupament gràcies a la intervenció de persones significatives per a l'infant. En aquesta línia, la inclusió d'un
apartat dedicat a la psicofarmacologia fa referència a la necessitat del tractament interdisciplinari esmentat abans, i
implica plantejar la importància de la intervenció mèdica i psiquiàtrica paral·lelament a la resposta educativa.

Dimensió tècnica i pràctica 
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Des d'una perspectiva tècnica i pràctica, el material es fa ressò de la difícil articulació –d'ordre interdisciplinari– dels
elements que configuren el model d'assessorament psicopedagògic de caràcter educatiu i constructiu, i de les
aportacions d'altres discursos i disciplines que també desenvolupen processos d'intervenció i assessorament en el
marc dels TC (salut mental, intervenció social, etc.). Lluny de plantejar un model d'orientació psicomètric o clínic (on
les funcions prioritàries són el diagnòstic i l'elaboració d'un pla d'intervenció individual que sovint implica l'exclusió de
l'alumne), el mòdul proposa la inclusió de la clínica i la salut mental en el model d'intervenció global a l'escola, i també
d'actuació global amb l'alumne.

La funció del psicopedagog és assessorar tant els diferents estaments del centre com el professorat i les famílies. La
seva intenció és promoure canvis que millorin la qualitat de l'educació i de l'ensenyament com una pràctica social i
socialitzadora que també promou el benestar psicològic de l'alumnat. Les diferents parts de l'escola han de contribuir
a promoure una atenció integral. Tant la millora de la salut mental dels infants i joves com la millora de l'educació dels
alumnes és cosa de tots els professionals de la xarxa educativa, sanitària i social que han de convergir els esforços
en el marc de l'escola.

La tasca del psicopedagog no pot estar al marge de les condicions i plantejaments de la política educativa i sanitària
del moment ni de les condicions de l'època, ja que l'aboquen a cercar el consens en la pràctica interprofessional. En
aquest sentit, no s'ha d'oblidar que molts dels lectors d'aquest mòdul tenen experiència amb els problemes
"desconcertants" (per utilitzar un terme de Salvador Cardús) que té l'escola amb aquest alumnat, ni tampoc que
l'actual política educativa preveu per a aquest alumnat la presència de professionals dels CSMIJ en els centres
docents. Afavoriran un llenguatge que permeti entendre des d'una perspectiva terapèutica què succeeix amb aquest
alumnat i també apropar-hi el psicopedagog i els professionals de la salut mental.

Si considerem aquestes dues dimensions, la intenció del mòdul és reflectir en el text la importància del treball
interdisciplinari. Si bé és cert que hi ha determinats apartats que tenen una orientació més psicològica que articula
aspectes psicodinàmics amb aspectes psicoeducatius, també és cert que el plantejament global incideix en la
necessitat d'una intervenció psicopedagògica que permeti respondre a les característiques i necessitats educatives,
de salut mental i socials d'aquest col·lectiu d'alumnes.

Els trastorns de conducta: definició i condicions d'època 

En aquest apartat abordarem el concepte d'època com un element que condiciona el trastorn i la diferenciació del TC
dels altres trastorns del desenvolupament i la personalitat.

L'època com a element que condiciona la definició del trastorn. Els efectes de l'època
actual 

Vivim una època de transició on les relacions entre les persones i la convivència en els grups humans aporten
novetats mai pensades. Són novetats produïdes per idees infiltrades amb el pas del temps que deixen entreveure la
manera d'encarar o entendre els conflictes a la nostra societat. Combinen intuïcions, sentiments, estats d'ànim, que
no veritats irrefutables, que han calat en forma de certeses no discutides entre nosaltres. Es tracta de les trames que
conformen la subjectivitat d'època, el caliu on les coses de la vida prenen color.

Per exemple, a la comunitat educativa tothom té la convicció pessimista que la conducta dels escolars d'ara és més
problemàtica si es compara amb la urbanitat dels alumnes de temps pretèrits. També es diu que els docents pateixen
el descrèdit del magisteri i que viuen amb cert temor l'ombra de la violència a la comunitat escolar. Cal fer una ullada
al context per comprovar que l'imaginari de l'escola no és substancialment diferent del que trobem argumentat en
altres escenaris de convivència com són la família, el treball, el lleure, etc., on la incertesa, la fragilitat i el
maltractament estan a l'ordre del dia.

De tota manera, en allò que sí estarem d'acord és que les sensacions compartides són
aquestes i que els mitjans de comunicació reblen el clau i diuen què és decisiu a l'hora de
conformar la realitat avui dia, l'opinió ciutadana. L'opinió produeix estats d'ànim difícils de

rebatre. 

Ens podem preguntar d'on arrenca tot això. D'una banda, d'ençà de la Segona Guerra Mundial un cert pessimisme
s'ha apoderat de tots plegats. Si bé tenim una societat més lliure, més oberta, infinitament més democràtica que la
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societat de la modernitat, la postmodernitat rebutja les creences optimistes i les expectatives de felicitat enunciades
pels il·lustrats del passat. Després del desgavell que va implicar pair l'horror dels camps de concentració, els gulags,
la bomba atòmica i la paradoxa de la descolonització del Tercer Món, la raó surt malparada. Les persones ja no
confien en la providència de les idees com passava abans. Tendeixen a consolar-se o buscar ajuda en coses que les
substitueixen. Un ambient de desànim i de certa sospita embolcallen les narracions teòriques o ideològiques. Com a
mínim, mai acaben de satisfer-nos plenament i el bosc de les opinions i els interrogants floreix. Queda lluny aquella
època en què la pràctica de la conversa i el coneixement de les grans narracions donaven tranquil·litat d'esperit o
minoraven la inquietud, en què la reflexió era la brúixola de l'acció. Astorats, busquem més enllà amb l'esperança de
tranquil·litzar-nos, d'assossegar-nos.

Vivim sota l'imperatiu d'anar endavant i funcionar. I aquest imperatiu ens fa anar tan revolucionats que allò que no és
necessari, que no és escaient, que s'escapoleix o que no s'acaba de dir, tensa els ànims i genera incomoditat i
malestar a la persona. La frustració, l'agressivitat estan presents en el dia a dia, en el tracte amb la gent, en la
convivència. S'insinuen escenaris factibles d'escalada del desacord malhumorat, la intenció pertorbadora o l'actitud de
confrontació que perfilen els comportaments asocials o la fascinació per un calidoscopi d'imatges d'enfrontaments
violents i explosius a l'horitzó. Si més no, el cor agre i la irritació són emocions del tot habituals a la vida quotidiana.

D'altra banda, com tothom sap, la ciència ha pres el relleu de la raó a l'hora d'acompanyar a l'home sense brúixola
de l'actualitat. Es demana a la ciència l'exactitud que doni seguretat i productes idonis per a obtenir el dret polític a la
felicitat en l'abundància. Però el resultat torna a ser més aviat magre, decebedor; amb el que ofereix, sembla
clarament que no n'hi ha prou. Produeix il·lusions del moment i tot seguit, més insatisfacció, si això és possible. La
tècnica i els objectes de consum hipnotitzen el consumidor, però no donen la serenor que, amb melangia, se suposa
perduda en un passat remot.

Qui sí triomfa, gràcies a la ciència, és el capitalisme financer. Desacomplexat, insubordinat davant les directrius de la
producció industrial, ha trobat el filó en la reproducció del capital, la reducció de costos i l'escurçament del temps dels
processos d'intercanvi. El time money és el profeta de la bona nova, l'agent novell que comanda la nostre societat.
Això es veu així quan analitzem la deconstrucció, darrerament, del món de la família, l'escola i el treball. La pressa, la
passió per la suficiència individual i el guany immediat comanden l'ètica i les accions de tot ordre a la societat.

Una moral d'urgència, amb arguments prêt-à-porter, respon a les noves realitats postmodernes centrades en la
individualització, la convicció que res és impossible i el risc en una societat oberta. Un pensament dèbil s'hi obre pas i
genera la creença innocent que els desajustaments i disfuncions, personals o socials, són problemes a resoldre: cal
eliminar-los o alliberar-nos-en. S'apodera de tots plegats la il·lusió tècnica de decidir entre procediments correctes i
incorrectes, en lloc d'anar a l'arrel dels assumptes. Aquesta filosofia està molt lluny de la vella convicció que el
conflicte és inherent a la relació humana i que cal acompanyar, sense segregar, allò que no cessa de manifestar-se
fora de la normalitat. No es percep enlloc la idea que a l'era de la globalització tots anem en una sola nau. Més aviat
dóna la impressió que proliferen les barquetes per a excursions individuals a paradisos perduts. A tot plegat cal
afegir-hi que tampoc tenim nous conceptes per a construir el discurs. Com diu el sociòleg alemany Ulrick Beck, per a
fer front a aquests esdeveniments, disposem d'un nou manual de moral amb instruccions d'ús que utilitza conceptes
zombi heretats d'una arquitectura conceptual entre deconstruïda i derruïda. Les paraules són i no són allò que
representaven en un passat recent.

A. di Ciaccia (2002). La ética en la era de la globalización. El Psicoanálisis, Revista de la Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis, 4-5.

U. Beck i E. Beck-Gernsheim (2003). La individualización. El individuo institucionalizado y sus consecuencias sociales
y políticas. Barcelona: Paidós ("Estado y Sociedad").

L'època crea un medi de cultiu adient per a la proliferació dels sentiments de la vida que conformen el TC. La vivència
de despossessió, de frau, de l'horitzó social obert i de risc, i l'escàs valor de la dignitat i la vida són terreny adobat.
Com veurem més endavant, el nostre posicionament davant la memòria i l'oblit a l'acció humana és la pedra filosofal
de la resposta educativa dirigida als TC.

Articles de premsa: La Vanguardia. Diumenge, 26 de setembre de 2004. Secció "Sociedad".

Article 1: "Vivir con prisas, vivir con drogas"
Article 2: "Víctimas del háztelo tú mismo"
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Els trastorns de conducta i els trastorns del desenvolupament i la personalitat.
Classificacions i dificultats per a diferenciar-los 

Si bé de manera intuïtiva és fàcil diferenciar els TC del conjunt d'alteracions que podem trobar en la maduració i el
desenvolupament, quan filem prim la cosa es mostra més complexa. I no cal dir que si aquesta repartició d'aigües
toca fer-la amb els anomenats trastorns de la personalitat, encara es fan més paleses les polèmiques i divergències
entre especialistes.

En primer lloc cal recordar que fem l'esforç d'anomenar, classificar i diferenciar la complexa realitat de les dificultats
de maduració i desenvolupament psíquic en la infància i l'adolescència, i que la dimensió temps i la incidència
d'esdeveniments, fortuïts o intencionats, modifica les entitats i els cursos clínics. D'altra banda, a mesura que l'infant
es fa gran, la relació de dependència dels adults es modifica i el cos pren diversitat de valors.

Partim del fet que nosaltres –un equip interdisciplinari– volem construir una convenció clínica i psicopedagògica que
sigui d'us pràctic. Proposem una manera d'agrupar la població diana i la presentem com a afectada de:

"Un conjunto de comportamientos, de formas de actuación diversas, que no siempre son entidades clínicas
definidas, cuyos elementos comunes son molestar a otros y romper las normas sociales aceptadas."

J. Rodríguez Sacristán (1995)

Aquesta definició de Jaime Rodríguez Sacristán, catedràtic de Psiquiatria infantil a la Universitat de Sevilla, és senzilla
i clara. Només presenta un petit problema: no explicita que aquest conjunt de comportaments, com que no són
disgregats o dissociats i tenen una finalitat que els engloba, conformen una conducta regida pel que Rodríguez
Sacristán anomena "l'element comú o la raó finalista de molestar els altres i alterar el llaç social". Partim de la idea
que la conducta s'erigeix com l'expressió de la suma ordenada de les relacions de la persona amb el cos, les
emocions, el pensament i el comportament. La conducta, per tant, és una acció impulsada per la personalitat. Per
això mantenim la convenció de parlar de TC i no de comportaments alterats, cosa que tornarem a reprendre més
endavant quan fem clínica diferencial.

La Classificació Internacional de les Malalties, en la seva dècima revisió aporta alguns elements més:

"Los trastornos disociales se caracterizan por una forma persistente y reiterada de comportamiento disocial,
agresivo o retador que en sus grados más extremos puede llegar a violaciones de las normas, mayores de
las que serian aceptables para el carácter y la edad del individuo afectado y las características de la
sociedad en la que vive."

CIE-10

Potser ens convé fer un altre afegitó. Ara de la mà de Winnicott. Estem d'acord amb Rodríguez Sacristán que els TC
no són entitats clíniques explícites i compartim l'encert del CIE-10 de descriure que el TC es reconeix en la dimensió
de l'acte persistent i reiterat. Winnicott, amb la perícia pròpia d'un pediatra orientat per la psicoanàlisi, s'adona que
aquests nois i noies es poden agrupar perquè comparteixen un traç, amb matisos i graus; són identificables per
compartir un sentiment de la vida.

D. Winnicott (1999). La tendencia antisocial. A Escritos de Pediatría y Psicoanálisis. Barcelona: Paidós ("Psicología
Profunda").

Tots participen d'un sentiment fruit de la sensació d'haver viscut la despossessió, la pèrdua d'alguna cosa que no
s'expliquen i que els fa persistir en una conducta que podem interpretar com la manifestació silenciosa del dret a ser
considerats i ajudats a sobreposar-se d'aquest sentiment mòrbid, dolorós i entristidor.
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La conducta antisocial és l'expressió d'una reivindicació i, també, d'una particular
condició humana del dol. 

El TC és la manifestació d'un dol que no conclou, que no té fi perquè no troba l'expressió que justifica el sentiment de
desheretat o d'errant. Quan el noi o la noia reconeixen aquest sentiment i s'expliquen la raó de tot plegat, el TC es
dissol.

F. Sauvagnat (2004). El precio de una errancia. L'Interrogant, 5. Barcelona: Fundació Nou Barris per a la Salut Mental.

Si l'elaboració no és possible, en la vida adulta la dimensió del trastorn de la personalitat,
de la delinqüència o de la malaltia mental estan fàcilment a l'abast. 

Què és i què no és el trastorn de conducta? 
Els trastorns de conducta, els trastorns de la personalitat i el pas a la vida adulta 

Què és i què no és el trastorn de conducta? 

Després del posicionament inicial podem dir que el TC no és una entitat clínica definida que presenta o no TC
secundaris a la patologia principal.

Els trastorns greus del desenvolupament –que engloben les patologies de l'espectre autístic i les psicosis infantils– i
els desenvolupaments disharmònics, si bé poden presentar TC de forma secundària, tenen els problemes
psicopatològics principals centrats en la no-integració dels comportaments de les esferes psicomotores i l'acció
cognitiva en una conducta unificada.

D'altra banda, les psicosis de la segona infància i de l'adolescència presenten una vivència de la realitat mòrbida,
dissociada i paradoxal.

Així, la dificultat més gran està en el diagnòstic diferenciador dels trastorns de l'atenció i
l'activitat davant dels TC. Però tot es fa més clar quan distingim i precisem el destinatari
últim de la conducta: el cos o un mateix en el cas dels primers i els altres en el cas dels

TC. 

Una altra consideració mereixen els trastorns del comportament en el retard mental, els traumatismes orgànics o les
injúries cerebrals, en què les alteracions somàtiques són factors determinants.

Si fem un cop d'ull al que diem, ens adonem que la dificultat més important per a mantenir un criteri diferenciador clar
està en els problemes que s'amunteguen si només atenem a l'observació d'un conjunt de signes patognòmics, sense
explorar la subjectivitat, el posicionament de la persona davant els altres ni la imatge pròpia.

El concepte de subjecte, que aporta la psicoanàlisi al concert de les disciplines, resulta molt operatiu perquè ens
permet explorar i explicar la conducta de l'alumne respecte del seu problema, l'os del seu malestar: el sentiment de la
vida i el patiment que produeix la imatge mortificant que té d'ell mateix, traduïda en una baixa autoestima. Això explica
perquè defuig amb tant de coratge els especialistes que li poden certificar la debilitat mental o la malaltia mental.

Els trastorns de conducta, els trastorns de la personalitat i el pas a la vida adulta 

Sostenim la convenció que el TC és un problemàtica del desenvolupament que es pot circumscriure entre l'inici de la
segona infància i el pas al món adult. Se centra en un sentiment de despossessió que envolta la persona i en la
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dificultat d'elaborar idees concloents per a separar-se de les vivències infantils i encarar els reptes que s'anuncien a la
pubertat. La falta de judicis concloents sobre el passat i el futur l'empenyen a una vida erràtica.

Compartim el criteri actual que el pas per a avaluar un TC com a trastorn de la personalitat, una de les evolucions
possibles del quadre, radica en la conformació adulta de la conducta. El trastorn de la personalitat es diferencia del
TC per la vivència adulta del malestar i de la realitat que l'envolta. Per contra, el TC viu el desequilibri amb mentalitat
infantil. La dependència paradoxal dels adults caracteritza les seves expectatives.

Breu nota sobre la denominació de TC i la seva evolució històrica 

Certament, aquest apartat mereixeria una reflexió més àmplia sobre la denominació i l'evolució del concepte. No
obstant això, perfilarem només les línies de força que donen raó de ser a tot plegat.

Aquells que tinguin una curiositat irrefrenable poden consultar un text de Paul Bercherie que posa les coses al seu lloc
i fa intel·ligible l'evolució del pensament psiquiàtric.

P. Bercherie (1986). Los fundamentos de la clínica. Historia y estructura del saber psiquiátrico. Buenos Aires:
Ediciones Manantial.

Abans d'ordenar l'edifici gnosogràfic dels patiments i les malalties mentals –els trastorns greus segons Kraepelin i els
malestars en la civilització que proposa Freud–, trobem referències a la conducta antisocial en autors del segle XIX
que apunten a la degeneració moral (Grohmann) o a tipologies del caràcter amb humor expansiu i sense trastorns del
pensament (Pinel). De tota manera, els especialistes del segle XIX no poden prescindir de la convicció d'associar
amoralitat i perversitat en la conducta anòmica (en aquella època la sociologia i la història encara no havien treballat
el conflicte social i les conseqüències que tenia sobre les oportunitats brindades a les classes baixes, o més
desvalgudes, per a formar-se i ascendir socialment). Allò que vertaderament interessa l'alienista és descriure
l'enfrontament a l'autoritat paterna, la materialització instrumental del parricidi i la justificació mental.

Emile Kraepelin, el 1915, considera les conductes antisocials, l'extravagància, les rareses, l'erràtica com a anomalies
psíquiques que són manifestacions frustrades, avortades, de trastorns mentals greus. I Sigmund Freud parla de la
importància dels dols i de la melangia en la creixença de l'infant.

E. Kraepelin (1927). Lehbuch der Psychiatrie [Introducció a la psiquiatria clínica]. Text amb edicions successives i
corregides entre 1883 i 1927.

S. Freud (1972). Duelo y melancolía. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.

A l'època d'entre guerres, s'inicia el desmuntatge d'aquest edifici gnosogràfic. El jo i la personalitat interessen més
que la concreció del malestar, l'estudi dels conflictes de l'existència o la presentació formal del símptoma. Temps
després la via que triomfa a Europa és la representada per un cap de files com Kurt Schneider, amb la noció de
psicopatia. D'altra banda, la literatura anglosaxona busca la manera d'universalitzar patterns (models) de conducta,
anàlisis estadístiques i perfils tipològics.

K. Schneider (1980). Las personalidades psicopáticas. Madrid: Morata.

 Què ha passat?

Ocupar-se del jo i la personalitat significa transformar la conversa clínica en tasques descriptives, centrades en
l'observació del comportament i l'apreciació estadística de la conducta. Les conseqüències més immediates no es fan
esperar: són l'inici de la desconfiança en el símptoma i el rebuig de la subjectivitat. Els signes observables donen
confiança als especialistes i permeten l'extrapolació de supòsits objectius. S'inaugura una època marcada per les
classificacions i els llistats de discapacitació sota la confiança en les xifres i en un saber mut eradicat a la biologia.
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El resultat, sorprenent, prescindeix del pacient i deixa sense eines l'educador. La
participació en l'exploració i avaluació no és necessària. Un és subjecte passiu d'una

sèrie d'actuacions classificadores, eliminadores de la particularitat, i l'altre s'ha d'aferrar a
la confiança en la farmacopea aliena a la seva pràctica professional. 

Una altra via segueix essent possible; és la que adopten educadors i sanitaris quan, inspirats en especialistes
orientats per la psicoanàlisi (com ara l'educador August Aichorn, el psiquiatre Karl Abraham, la psicòloga Melanie
Klein, el metge i filòsof Franz Alexander o el pediatre Donald Winnicott), proposen entendre i educar la conducta
erràtica i donar valor a l'acte antisocial.

Aquesta última via manté l'esperança oberta i fa que puguem fer aquest mòdul en una
assignatura d'intervenció psicopedagògica. 

Característiques bàsiques de les persones amb trastorns de conducta 

Una vegada hem encarat la qüestió central i la clínica diferencial, allò que identifica de ple el TC, pel que fa a les
característiques, és el següent:

Compartir una mateixa representació del problema 
Reconèixer els diferents aspectes evolutius del trastorn 
Identificar els principals signes que conformen la personalitat 
Preveure els diferents cursos que pot adoptar el trastorn 

Tot això és imprescindible a l'hora de pensar el conjunt d'intervencions per part dels diferents professionals.

Cap a una representació compartida del trastorn 

Amb l'objectiu d'apropar-nos a una millor comprensió de la problemàtica que presenta l'alumnat amb TC, cal
planejar-nos una sèrie de qüestions nuclears en el marc dels equips interdisciplinaris, que ens han de permetre trobar
les convencions que ens ajudin a fer una representació compartida del perfil d'aquest col·lectiu de persones.

Què cal entendre 
Què cal evitar 
De què cal sensibilitzar-nos 
Què cal reconèixer 

Què cal entendre 

El primer que cal entendre, que és precisament allò que caracteritza el TC, és que la
conducta alterada s'identifica perquè l'alumne manifesta de manera persistent i repetida

una resposta, una acció fixa davant determinades situacions. 

Per tant, ens convé comprendre que persistència i repetició impliquen una lògica interna del conflicte psíquic que cal
diferenciar d'una voluntat personal conscient.

La persona fa una elecció, forçada per la conducta inadequada, amb l'expectativa de foragitar el sentiment
inexplicable que té: superar l'estancament en el creixement o sortir de l'encantament i l'emmirallament de la seva
imatge desenfocada.
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Aturem-nos un moment en la vàlua personal del TC, centrada en la consideració desequilibrada de la pròpia imatge,
de vegades poc valuosa o indigna, altres majestuosa i incomparable. I entenguem que els sentiments són el resultat
de l'avaluació de com el veuen els altres i com es veu un mateix.

Cal tenir molt present, doncs, que parlem d'una manifestació del malestar que es dóna entre allò que l'alumne sent i
imagina sobre ell mateix i les relacions significatives amb els altres. Al mig, entre aquests i ell, hi ha el cos. El seu
domini i la seva presència estan del tot compromesos en la dimensió de l'angoixa que l'asfixia. No sap perquè
l'atabala la voluntat dels altres ni com pot ser que les seves apreciacions tinguin la incidència pertorbadora que
comprova en la pròpia conducta i estat d'ànim. L'angoixa reclama acció, fer alguna cosa per sortir de l'impàs, i no té a
l'abast cap més orientació que l'alarma que li sorgeix del cos. Li falten idees. La voluntat personal en la conducta
implicaria discreció, que la persona pot elegir amb llibertat i que n'és conscient del comportament.

Lluny de ser així, quan dialoguem amb l'alumne amb TC, sovint manifesta una relació d'estranyesa amb l'acció
trastornada. Té la sensació de desrealització. La semiologia psiquiàtrica coneix aquests fenòmens com a signes
psicopatològics xenopàtics.

Desrealització

Dificultats per a precisar si la conducta ha tingut lloc i com s'ha produït la seqüència d'esdeveniments.

Estranyesa de la vivència dels fets: l'escenari en què tenen lloc no és el de la consciència i el domini del jo.

Explicacions gens fàcils que arriben d'un altre lloc, exterior a la consciència, com un fenomen estrany i aliè a la
persona.

Aparició d'una solució habitual per a disfressar i confondre: "Ha començat l'altre, no he estat jo".

Aparició de l'expressió infantil de desconeixement: "Això no ha passat".

Entendre'ls és dir que participen del somni, el lapsus, l'acte fallit, l'agudesa o l'acudit. La conducta trastornada
s'assembla a aquestes formacions de l'inconscient, però se'n diferencia perquè no és una elaboració psíquica, una
construcció mental, sinó que només és un signe provocador.

El problema està en què l'elaboració i la interpretació s'atorga als altres i un es presenta tan sols com la víctima,
l'afectat, perquè la posició de la persona amb TC és passiva respecte als altres i als esdeveniments. I aquesta
posició és un gran obstacle a la subjectivitat del patiment i a la posterior rectificació de la conducta. Ens cal, doncs,
entendre que la conducta trastornada substitueix la pèrdua de consciència de la realitat i introdueix un impuls
descontrolat, i necessita ser entesa abans que corregida. Qualsevol rectificació passa pel treball que fa l'alumne per
a entendre la lògica dels seus actes impulsius i de fugida d'una realitat personal i relacional desagradable.

No podem acabar aquest apartat sense fer un altre reconeixement:

Els TC no sols es manifesten amb conductes excessives; en els diferents estadis de
l'evolució del quadre també es poden constatar conductes inhibides. 

Què cal evitar 

Cal evitar la patologització, discriminació o criminalització d'aquest col·lectiu d'alumnes amb TC per tal de no
abocar-lo a un destí funest.

Hem partit de la idea que el TC no és una entitat clínica constituïda, sinó que descriu la manifestació objectiva d'un
patiment psíquic de naturalesa específica a demostrar.

Els factors que hi intervenen mostren un origen polièdric del trastorn. Les dimensions relacional, social i
personal són necessàries, però no suficients.
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Confiar en trobar una única causa és agosarat. Demostra la insuficiència davant d'aquest ampli terrabastall que és el
TC, que s'origina en el temps de la constitució de la persona i que li marca el desenvolupament. Estem davant d'un
quadre complex produït per la interrelació de factors.

La convicció d'amoralitat, de manera discreta, acompanya les descripcions que s'han fet sobre el trastorn al llarg del
segle XX. La imaginació sobre l'amoralitat té variacions que recorren l'ampli ventall d'asseveracions sobre la maldat,
la conformació del caràcter de delinqüent, la psicopatia, etc. Qualsevol entitat d'aquest tipus no té en compte els
sentiments de la persona amb trastorn, els sentiments que li afecten el cos i l'impulsen a fugir de l'entorn i de la
imatge indigna que pensa que té. La conducta antisocial és la manifestació del dret a una vida diferent, l'expressió de
la queixa pel maltractament o la violació de la vida. Se sent abandonat pels altres i sol davant les paradoxes i
contradiccions que implica viure amb la convicció que hi manca alguna cosa que hauria de ser-hi i res no el calma. La
persona amb TC es presenta com la víctima, però en realitat tem separar-se d'allò que té, la sensació inabordable
dels mals records. Les idealitzacions, les negacions creen una realitat fabulosa que el consola de la falta de
sentiments o records positius. La conducta antisocial el distreu d'aquest infern. La persona amb TC viu en el buit
d'una realitat robada, ja que li falten paraules per a entendre què passa i la conducta el lliga als altres perquè facin
alguna cosa i l'alliberin de tot plegat.

De què cal sensibilitzar-nos 

Sensibilitzar-nos del tipus de patiment que provoca el TC és l'única manera de poder comprendre la vivència de
l'alumne que n'està afectat.

Que la manifestació es produeixi en la conducta revela la falta d'elaboració mental, perquè la conducta no és el
resultat de l'elaboració mental del malestar o del compromís entre el malestar i la visió personal. És un temps en el
qual la persona viu que els altres sempre s'avancen i s'imposen. El TC viu un temps marcat per la passivitat pròpia
davant esdeveniments que resulten dolorosos, inexplicables i que s'imposen. La conducta busca anticipar-se a
quelcom que és sinistre.

Sigmund Freud té una idea de sinistre força operativa. Una cosa o un esdeveniment produeix un sentiment sinistre
quan inspiren records o sensacions familiars i a la vegada estranyes o desconegudes (cf. Lo siniestro. A Duelo y
melancolía. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva).

L'experiència del dolor psíquic és principalment emotiva, sense paraules. És un significat que s'imposa, sense
arguments, i té categoria de certesa inexplicable. En aquesta certesa no hi ha lloc per a la sorpresa, el dubte o
l'esperança en el que farà l'altre. L'alumnat amb TC té un particular sentiment de la vida. La despossessió, la culpa
inexplicable, la melangia són els sentiments que no l'abandonen. L'examen de consciència arriba a la conclusió que
val poc. Se sent brut, incapaç de posar en ordre la seva vida i modificar la seva manera de ser. Amb el temps un
sentiment d'indignitat l'aclapara. Veu clar que allò que hagués hagut de passar en un temps remot per a fer-se
persona, no succeirà.

El patiment psíquic intens i continu és l'estat emocional habitual del TC. La intranquil·litat i el temor l'acompanyen com
l'àngel de la guarda dels contes infantils. I la desesperança llaura el camí del futur.

Què cal reconèixer 

La presentació completa del TC implica considerar la dimensió temps en la mentalització del conflicte. Parlem
d'un procés evolutiu per a la constitució de trastorn, no d'un malestar estàtic. De què es tracta? La persona va prenent
posició respecte del nucli del conflicte i del repte de fer-se gran. Aquest procés mostra la diversitat d'etapes per a
construir judicis i actuacions amb la finalitat de defensar-se del sentiment trastornat o avortar-lo. Aquests judicis
poden intentar anul·lar el sentiment, justificar-lo, mostrar la vivència injusta, apel·lar a l'ajut, formalitzar la contenció,
fer de recurs d'empara, etc. Les actuacions són semblants. Tant les conductes com els judicis assajats caracteritzen
un infant o un adolescent que vol fer sentir el dret a ser tingut en compte i que denuncia els errors de la convivència i
de les institucions. Però també mostra que no se'n surt.

El TC configura un procés evolutiu anòmal en la maduració de la persona que sol tenir origen a les acaballes de la
primera infància. A continuació es descriuen les diferents etapes que configuren la dimensió temporal del trastorn.
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El procés evolutiu del trastorn i la classificació operativa: inici reactiu, temps estancat,
resolució trastornada 

A l'apartat anterior, quan parlàvem del que cal reconèixer, paràvem esment a la dimensió temporal del trastorn i la
classificació operativa. Ara aprofundirem en els diferents aspectes que configuren les etapes de la constitució del
trastorn.

En efecte, l'evolució completa del trastorn exigeix un mínim de tres temps subjectius, diferenciables per com s'han
construït. La dinàmica del procés sol ser dialèctica i es puntua de la manera següent:

Moment d'inici reactiu on preval un trastorn d'ajustament. És el temps d'instal·lació del patiment.

Inici reactiu. Trastorn d'ajust

El TC té un inici sovint llunyà, a la primera infància, i difícil d'identificar amb una manifestació clara de la conducta; sol
ser un inici silenciós. Els especialistes en salut mental parlen d'inici processal per a distingir-lo dels debuts abruptes i
aguts de les malalties simptomàtiques o greus. Per tant, l'inici cal buscar-lo lluny de les manifestacions sorolloses
d'etapes posteriors.

Convé que pensem en allò que hauria d'haver passat perquè el nen s'ajustés a les demandes familiars, les
actuacions educatives i les exigències que comporta la vida amb i entre els altres. La suma de les restriccions
culturals, les renúncies personals, les frustracions, els desenganys, etc. exigeix trobar contrapartides en el
funcionament mental de la persona. El més habitual és pensar que totes les renúncies i terrabastalls es poden
aguantar si la contrapartida és l'amor, l'estimació o el reconeixement dels adults significatius implicats en la
creixença. Però això no ha tingut lloc en la memòria de l'infant. L'infant es desperta i se sent malament al matí, té
reminiscències fragmentàries i punyents, i es dol per tot plegat. Reivindica, protesta, fa rebequeries perquè li donin
–a canvi de les seves renúncies– algunes recompenses per ajustar-se a les demandes i exigències.

El nen, en el procés de maduració i desenvolupament, no ha fet l'elaboració psíquica suficient per a poder compensar
les pèrdues que aquest procés comporta. I es dol de no trobar l'amor dels altres que el compensi de tanta renúncia i
desgavell en el funcionament propi de la primera infància.

En aquest període d'inici del quadre de la conducta, el nen manifesta ansietat flotant crònica i difusa, associada a
quadres d'hiperactivitat, hipoactivitat o d'alternança de totes dues. No sap què ha de fer per a ajustar el que li
demanen amb el que ell fa o vol fer. La intranquil·litat i la angoixa són sentiments que l'acompanyen en aquesta
situació.

On podem situar els signes d'alarma?

Els signes d'alarma assenyalen el malestar en la relació entre ell i els adults pròxims que s'adonen que la creixença
implica una economia del do. L'infant manifesta notablement que li és difícil separar-se de les persones significatives,
familiars i no familiars, i canviar d'espais o d'activitats. Tot plegat són sobresalts i interrogants que es plantegen sobre
el que fa i sobre la manera de prendre-s'ho els altres. Per tant, les respostes que dóna són confuses tant en el
desenvolupament com en la relació amb els altres. El to amb què l'infant encara la vida està marcat per un forta
labilitat emocional.

L'antropologia constata la importància de donar en la constitució i la dinàmica d'una societat.

Aquesta labilitat es manifesta amb un polimorfisme humoral que va des de la inquietud, la poca empatia, el mal
humor, la impulsivitat, la inhibició, l'astènia, la irritació, l'enuig, etc. a l'alteració del to muscular i corporal.

Les reaccions de pensament solen ser dissociades. Es tendeix a la sospita i a la interpretació no adequada, a la
vivència d'imposició de judicis, a la falta de reflexió, etc. L'infant té dificultats per pensar, per imaginar i per inventar, o
tot el contrari, té una imaginació malaltissa en front de la realitat incòmoda o no gratificant. L'aprenentatge se sol fer
per imitació, no per raonament simbòlic. Sol tenir problemes per atendre i concentrar-se. L'educació es torna rígida o
absent de control.
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En les exploracions minucioses o en els canvis sobtats dels hàbits diaris comprovem fenòmens discrets de temor i
hipocondria: petites somatitzacions.

Els factors de protecció i confiança no són satisfactoris. Apareixen sospites i, de vegades, la constatació d'una
important absència de la figura contenidora, de Klein o de la figura de l'adult que vol coses i en prohibeix d'altres, de
Freud.

El diàleg amb l'alumne aporta petites dades que sorprenen si s'interpreten adequadament. Els fenòmens disruptius o
disjuntius, ja siguin observats en l'atenció o en la memòria, i l'oblit impedeixen que l'alumne estableixi la seva història
linealment, la novel·la biogràfica o familiar sense llacunes.

La persona viu les seqüències d'acció en el sotrac produït per l'alteració de la lògica en l'articulació dels temps en el
verb. Sovint, el passat ve després del futur, o el relat es fragmenta, o les coses i els esdeveniments són viscudes en
present, o l'infant s'enfronta constantment als perills d'un futur incert.

Això és molt important i convé tenir-ho present perquè sol donar el to de les converses que, anys després, el tutor, el
psicopedagog o el clínic tindran amb ell per a intentar entendre el seu estat d'ànim i les actuacions. Aquests petits
detalls ens permeten, no només comprendre, sinó també entendre què cal fer.

Què cal saber en relació amb l'etapa inicial de la construcció del quadre trastornat de la conducta? L'emoció i la
interpretació dels fets davant els quals reacciona la persona no s'ajusten a la realitat; hi falta quelcom que ho faci
digerible, suportable; cal que el compromís permeti aguantar els esdeveniments que comporten renúncia i esperar a
canvi recompenses de tot tipus.

Temps estancat en què es manifesta el trastorn d'adaptació. És el temps per a comprendre què està succeint.

Temps estancat. Trastorn d'adaptació

El temps principal del TC comprèn un període on l'estancament és la vivència principal: l'alumne se sent fracassat
perquè no troba la manera de foragitar la visió negativa, desajustada que té de la vida. És una persona enfadada amb
el món. Té l'autoestima baixa –així en diuen els mestres i familiars– o depressió emmascarada –com diuen els
metges.

La persona no veu la sortida, no troba ni la interpretació ni la manera de treure's de sobre el sentiment o la imatge de
fracàs i d'indignitat, íntim i inexplicable. És una cabòria que no l'abandona, que el persegueix com una ombra
allargada. S'adona amb descoratjament i ràbia que ell no és allò que l'ideal li mostra.

El nen amb TC, en aquest període, pateix perquè té una identitat que no el satisfà: no vol donar a entendre que és un
ximple o un boig perquè mai no s'adapta a allò que cal fer. Evita confirmar aquest autodiagnòstic defugint la conversa
que el portaria a constatar-ho, o a alguna cosa pitjor, com tornar enrere en la memòria funesta de la infància. Sovint
tot plegat s'evidencia arran d'irrupcions imprevistes o sorprenents, com llamps, de fragments de successos i fets
vistos o escoltats.

Per asserenar-se, ja que no entén com succeeix tot plegat, imputa als altres aquests fenòmens inductius. Considera
que són pensaments imposats d'altres persones que li volen fer mal, que el volen torturar. En definitiva, tal subtilesa
en la relació només pot ser entesa com una conxorxa o una confabulació, juntament amb un afany de venjança que
no entén.

És perillós confirmar aquest plantejament tal com el fa l'alumne. Cal defugir-lo. 
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La nostra conversa amb ell cal dirigir-la cap al fenomen, el petit detall. I cal deixar de banda les figures del destí o els
personatges d'infortuni o perjudici. En tot això hi ha de fons una relació basada, no en entendre què ha succeït, sinó
en la convicció malaltissa que les coses i els fets depenen de les persones importants. La reducció de les vivències a
la relació dual és un infern, com sovint constaten els educadors i mestres en la conversa centrada en el fet disocial, i
la manera d'excusar-se de l'alumne que vol demostrar que és innocent. Aquesta relació, basada en el prestigi de
cadascú, no té altra sortida que la tensió agressiva o el domini violent.

Mostrar estranyesa i perplexitat per allò que ha succeït i mostrar interès pel sentiment que l'acompanya permet
entomar l'estancament i la correlació amb el passat. També cal deslligar la conducta disocial de les habilitats que 

l'alumne té en altres àrees; així li fem confiança perquè no tot és igual i perquè volem entendre el to vital que 
arrossega l'alumne des de fa temps.

Com que la relació amb els altres s'ha fet cada vegada més conflictiva, l'alumne tolera poc la frustració i comença a
patir els estralls de la confirmació de les seves cabòries en constatar que és rebutjat pels companys. A més, com que
es perd sovint en les seves quimeres, té pobres habilitats socials i un retard variable en el rendiment en
l'aprenentatge.

S'aferma a poc a poc en un pensament inflexible, obsessiu, i evita així haver de pensar o reflexionar. El desinterès per
les activitats socials forma part del procés de deslligar-se de les relacions. La persona té una vida cada cop més
narcisista, tot gira al voltant d'un mateix i dels sotracs que l'angoixa marca al cos, o al voltant de l'observació prestada
a l'organisme i els ensurts que li dóna.

Què cal saber en aquesta etapa centrada en el fracàs de la comprensió del sentiment que l'embarga? L'alumne no
s'adapta a la condició de fracassat, ni com a persona ni com a alumne, i lluita per sostenir una imatge ideal de si
mateix, però només veu la conducta, no el que li succeeix.

Resolució trastornada del conflicte: trastorn del comportament. És el temps de concloure i afrontar l'horitzó de
la vida adulta.
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Resolució trastornada del conflicte. Trastorn desafiant, trastorn de conducta

El TC té un temps de resolució. L'agreujament del sentiment negatiu de la vida, de la convicció de fracàs, i de la
sensació de ser tractat injustament el porten poc a poc a desafiar els altres i a adquirir conductes de fugida.

Quan la conducta ja és l'única sortida viable, floreixen les intencions agressives i les reaccions violentes, i es passa a
l'actuació. La impossibilitat de resoldre el sentiment, d'explicar-lo sense que impliqui admetre que un no val o que tot
està lliurat al caprici funest dels altres, fa que arribi a la conclusió que tot és un desastre i que res val la pena. La
persona es llença a camp obert a una conducta desafiant, antisocial i violenta. L'excusa és la convicció que pateix des
de fa molt les injustícies del que comporta viure en societat.

Quan un entra en aquest túnel, la vida és viscuda com una sèrie de déjà vu, de déjà raconté i de buits de la memòria i
de la història que generen angoixa o desesperació. S'aguditza el sentiment d'irrealitat en els moments en què està
corprès pels esdeveniments. La iniciativa en allò quotidià és per als altres. S'aguditza la passivitat, i el sentiment
d'injustícia i d'innocència són exacerbats.

Tant de neguit emocional, per una banda, i d'emboirament en el pensament, per altra, produeixen una complexa
relació amb el dolor psíquic i corporal.

Com que parlem d'una etapa de la vida que sol començar en la pubertat, a tot l'embolic cal sumar-hi la identitat
sexual, qüestionada tant per la relació amb les emocions i les experiències del desenvolupament dels genitals, com
per les conductes de relació que es despleguen cap a l'altre sexe i l'opinió que se'n té.

Otto Kernberg resumeix aquests indicadors en el símptoma de difusió de la identitat. Segons aquest autor, la persona
viu dins un malson en què es confonen les imatges de les persones i les coses. I on hi predominen les reaccions
transitivistes, la confusió de la identitat, les vivències de despersonalització i la projecció imaginària dels fets i els
records.

O. F. Kernberg (2001). Psiquiatría, psicopatología y psicosomática. A Desórdenes fronterizos y narcicismo patológico.
Barcelona: Paidós.

És el text que conforma, en els anys 70, la síndrome del trastorn de la personalitat i que analitza correctament les
manifestacions clíniques que aboquen a aquesta sortida.

Què cal saber en aquesta etapa resolutiva? Que la persona defuig d'un món de malson que s'estén, com una taca
d'oli, a tots els racons de la vida; aquest malson repeteix inconscientment situacions i actes viscuts a l'etapa reactiva

del trastorn. I és massa tard quan es busca la solució amb actes resolutius fora del temps, desplaçats, que endinsen
la persona cada cop més en un món irreal ple de supòsits, prejudicis, malentesos, sospites, etc. Els signes de la
vida prenen colors i matisos d'un to paranoic. Tot són signes de la catàstrofe que s'aproxima; l'activitat se supedita
al to muscular de la conducta, que és una defensa davant de tot plegat.

Elaboreu un quadre sinòptic, amb tres columnes diferenciades, en què hi constin els principals elements que
configuren cadascun dels tres temps de l'evolució del trastorn de conducta.

Principals signes: cos i salut, estat d'ànim, comportament, pensament i entorns 

En aquest apartat, a mode de resum de tot el que hem tractat, us recomanem consultar un quadre sinòptic que recull
les característiques bàsiques d'una persona amb TC i de les relacions que manté amb els entorns privilegiats.
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Característiques bàsiques de persones amb TC. Subjecte/entorns

L'àmbit del cos i la salut L'àmbit de l'ànim i les emocions L'àmbit del pensament L'àmbit del comportament
Imatge del cos:

– Molèsties, anomalies i
malalties de tipus somàtic:
dificultats respiratòries, mals
de cap, molèsties digestives,
mareigs, asma, etc.

– Complexa relació amb el
dolor: fenòmens
d'hipocondria, temor a la
fragmentació o alteració de la
imatge corporal.

– Manifestacions narcisistes
transitives i projectives
desorientades. Des de
l'altivesa a la humiliació més
vexatòria.

– Confusió especular de la
pròpia imatge amb la de
l'altre.

– Ràbia oralitzada molt potent,
sovint associada a l'enveja.

La cura del cos:

– Alimentació: restriccions i
excessos

– Control d'esfínters:
enuresi/encopresi

– Son/descans: malsons,
fenòmens hipnagògics,
trastorn del ritme vigília/son,
fenòmens de franja i relació
amb l'albada i la vesprada,
insomni

– Urgències hospitalàries
– Accidents

Sexualitat:

– Identitat sexual qüestionada,
tant per la dificultat pròpia de
concloure com per la
sensació que els altres la
posen a prova

– Manifestacions que van des
de tota mena d'exhibicions
ostentoses a inhibicions

– Sexisme segregador

Labilitat emocional: les
variacions cícliques de l'estat
d'ànim

– Canvis d'humor com a
resposta a situacions de
frustració, dany imaginari o
sentiment d'imposició
autoritària.

– Entre l'infantilisme i l'adultesa.

Manifestacions de l'ansietat i de
la tristesa

– Irritació, enuig, intranquil·litat
com a expressions del
continuum tristesa/depressió.

– Ansietat flotant, crònica i
difosa, associada de forma
paradoxal a quadres
d'hiperactivitat, hipoactivitat o
alternança de les dues.

– De l'aclaparament a
l'avorriment i la basarda.
Apatia, desinterès i abúlia

– Manca d'interès i curiositat,
cansament, falta d'atenció i
concentració.

"Estic intranquil", "estic nerviós",
"jo no sento res", "jo no estic boig",
"jo no sóc ximple", "m'avorreixo".

Del temor al pànic, passant per
la por.

Alteracions i trastorns en la
comunicació normativa

– Anticipació de la significació de
tota comunicació abans que es
produeixi: pressuposició en
l'interlocutor d'idees i
prejudicis.

– Predisposició de certesa sobre
el que l'altre pensa sobre ell,
que precedeix qualsevol
diàleg.

Pensament i raonament
inflexibles

– Posició de no-pensament (que
mediatitza el procés de pensar)
sobre temes relacionats amb la
pròpia vida, les relacions, el
saber i els coneixements que
afronten com a impensables:
"No puc pensar".

– Funcionament episòdic del
pensament: Constel·lació
d'idees, pensaments i imatges.

L'apropiació del saber i
l'organització del coneixement en la
memòria estan mediatitzats
(atrapats) per aquesta manera de
comunicar-se i pensar:

1. En el marc de la relació
educativa afecten la
confiança i el
consentiment.

2. En el procés
d'aprenentatge generen les
dificultats i els fracassos. 

– Aparició de rebequeries i
mentides.

– Desobediència, oposició,
desafiament, transgressió de
les normes, fugues.

– Defenses fòbiques i rituals
obsessius.

– De la intenció agressiva i
verbal a la violència.

– Violència realitzada/violència
soferta.

– Trencament d'objectes,
robatoris, etc.

– Conductes de risc i conductes
suïcides (idees suïcides,
temptatives i suïcidi).
Passatges a l'acte.

– Conductes d'addicció: tabac,
alcohol, cànnabis, altres
productes, policonsum

De les dificultats en les habilitats
socials al tancament en si mateix ,
passant per la no-pertinença al
grup.

Els actes i el consum són formes
d'autotractament del patiment
psíquic, que evita la interpretació
del malestar.
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Entorn familiar:

– Famílies que han dimitit. No saben què fer amb el fill. No posen
límits.

– Comparteixen amb els fills el sentiment d'injustícia envers les
institucions humanes. Sense ambient de conversa.

– Tracte del fill en termes d'instrucció.
– Pares amb dificultats pròpies.
– Dificultats per posar-se en el lloc de l'altre.
– Pare absent i mare justificadora.
– Absentisme i estancament amb suport passiu a casa.
– Figures de la protecció excessiva, del menyspreu i de l'ús indegut

del noi i/o la noia.
– Influència de figures potents diferents dels pares (avis, oncles,

etc.).

Entorns escolar i social:

– Conviccions deterministes envers el fracàs.
– Desconfiança envers la promoció i l'avenç personal. Manca de

projecte.
– Desconfiança i rebuig de la conversa amb els adults/professionals.
– Interessos escassament definits.
– Expulsions reiterades.
– En les activitats: oscil·lacions entre una apatia o bé una activitat

impulsiva i de satisfacció immediata d'allò que volen dur a terme.
– Reconversió de l'esforç personal en el funcionament de la tècnica,

el consum i els diners.
– Estigmes i segregacions.
– Dificultats d'acceptació de l'autoritat: els límits i les normes.
– Dificultats en la regulació de l'atenció. No paren quiets a classe.
– El boc expiatori de la classe.
– Riure en qualsevol moment per pertorbar la classe.
– Deambulació clínica educativa: molts canvis d'escola, recorregut per

serveis de salut mental sense fer cap lligam.
– Aïllament social.
– Creació de codis lingüístics i comunicatius propis que de vegades

arriben a crear bandes.

La proposta que fem esbossa el TC a partir de la caracterització en els àmbits que li conformen la personalitat: el cos
i la sexualitat, les emocions, els actes de pensament i els comportaments.

Considerem la personalitat com el sumatori de les emocions, les imatges del cos, els comportament i els pensament
que es subordinen als actes de parla, a les conviccions, i que persisteixen en el temps. El consens dels especialistes
acorda que la personalitat acostuma a estar en constitució o en construcció fins a la dissolució de l'adolescència.

La inclusió dels entorns en aquest quadre sinòptic permet utilitzar-lo com a resum i a la vegada com a proposta
anticipada d'allò que s'exposa en els apartats dedicats a les necessitats de l'alumne TC i la resposta educativa a la
comunitat escolar i a la família.

Pronòstic 

EL TC, com a tal, és la culminació d'un procés evolutiu que, una vegada constituït, té continuïtat en un ventall de
manifestacions en la següent edat de la vida, la que va de la joventut a la maduresa.

No podem oblidar, després del llarg recorregut clínic que hem fet, que la manera d'acompanyar i de donar hospitalitat
en cada fase del procés pot ser determinant per al manteniment del trastorn o per a l'extinció. Hem fet una descripció
naturalista de l'arquitectura i la construcció de la síndrome sense considerar la intervenció conjunta de les disciplines
educatives i sanitàries que poden apaivagar el curs del quadre, acompanyar-lo o transformar-lo en solucions amb
conseqüències diverses.

En aquesta aventura de socialització i educació, veritable repte del segle XXI –un segle
farcit de cruïlles per l'aïllament, la soledat, la individualitat penosa o la segregació–, cal

implicar la família, la institució educativa i els professionals. 

Entendre de què parlem, comprendre els sentiment del desposseït o del desheretat, acompanyar-lo en la conducta
erràtica és de vital importància per a trobar l'itinerari més convenient en el mosaic de recursos que la xarxa educativa
i sanitària ha desplegat al llarg dels darrers vint anys a Catalunya. Qualsevol derivació fora del marc habitual de
l'educació, ja sigui a la salut mental o a altres serveis especialitzats, necessita un treball previ en què l'alumne amb
TC i el seu entorn siguin coprotagonistes del treball. S'eviten així els diagnòstics o les valoracions íntimes que fan
estèril la feina. Qualsevol actuació o intervenció promotora de passivitat el fa sentir estúpid o boig, i l'enfonsa en el
costat obscur de les relacions humanes.
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L'únic ajut que nosaltres tenim en el treball i en la relació amb els alumnes amb TC és situar els esdeveniments en un
terreny intermedi, ni el d'ells ni el dels altres. Aquest espai intermedi l'ocupen els sentiments. Els sentiments generen
un espai psíquic que es mostra a la vegada propi i familiar, tot i que també estrany i desconegut (i que pot arribar a un
sentiment de despossessió). L'alumne viu en un malson on la realitat és familiar (com si tot fos passat, com si ja
hagués succeït) i a la vegada és estranya perquè les coses i els fets no s'entenen i hi ha quelcom de colpidor en
l'impuls que sorgeix al bell mig del procés.

El continuum del procés de l'establiment del TC porta, al final de l'adolescència, a configurar l'assumpció de pautes
adultes davant els reptes de la vida, i a desgranar el trastorn antisocial de la personalitat en els nois i a manifestar
dificultats temperamentals severes en les noies.

Les noies, en aquesta època de la vida, presenten una diferència notable en la qualitat
dels seus malestars. 

Les patologies de l'amor i l'humor sovint són encobertes pels maltractaments, les relacions incestuoses, els
enfrontaments en la convivència, les figures fosques de l'odi, la intrusió i l'enveja. En particular, quan parlem de les
noies, els fantasmes de la prostitució, la degradació, etc. i la constel·lació de la maternitat reclamen una acció social
ètica innovadora. Aquesta acció ha de parar atenció al silenci d'aquests col·lectius i a la condició de col·lectiu de
sense rostre. Cal una nova mirada.

Una altra sortida possible és la identificació amb el món de la delinqüència. Aquesta identificació se sol produir quan
la desesperança, en reconèixer el dret a la vida digna, porta cap a una nova personalitat ofuscada en el pou del
delicte, i la fabulació o la conducta expansiva respecte a aquest guany en el futur permeten allunyar l'individu de la
crua realitat.

Finalment, el ventall de les patologies i les entitats clíniques mentals de l'adult són una possible sortida de llibertat
sempre a la mà de les persones que viuen l'amenaça o el qüestionament de la seva existència. Alguns TC de la
infància i de l'adolescència debuten en l'edat adulta amb formes psicopatològiques en la dimensió del trastorn de
l'humor o de trastorns psicòtics diversos.

Identificació i valoració de les necessitats de l'alumnat amb trastorns de conducta 

En aquest apartat es pretén tractar els aspectes més significatius que cal tenir presents en l'avaluació
psicopedagògica de l'alumnat amb TC. L'avaluació adopta un enfocament que troba el suport conceptual en tota una
sèrie d'aspectes –tractats en els apartats anteriors– que ens han d'orientar a l'hora de dur a terme el procés.

Les preguntes que habitualment cal respondre en un procés d'avaluació estan fortament modulades per un altre tipus
de preguntes que hem formulat i intentat respondre en els apartats anteriors amb la finalitat de comprendre les
particularitats del trastorn. Un trastorn que cal entendre abans que eliminar-lo o corregir-lo. El procés d'avaluació
requereix fer aquesta comprensió abans que qualsevol tipus de valoració i intervenció.

Per què? (quina és la finalitat de l'avaluació?) 
Què? (els aspectes significatius a valorar) 
Com? (quines estratègies i instruments faciliten una millor aproximació?) 
Quan es farà l'avaluació? (amb quina freqüència i amb quina intensitat?) 
Qui o quins professionals participaran en l'avaluació? (formes de coordinació i de treball multidisciplinari) 

Què és i què no és el TC? 
Què cal entendre? 
Què cal evitar? 
De què cal sensibilitzar-nos? 
Què cal reconèixer? 
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Les idees força que orienten el procés d'avaluació psicopedagògica dels alumnes amb
trastorns de conducta 

L'avaluació de les necessitats dels alumnes amb TC és un procés que necessita un vincle entre la persona que
avalua, la persona avaluada i allò que s'avalua. Des de la nostra perspectiva convé entendre la valoració com una
oportunitat per a promoure una nova forma de relacionar-se, comunicar-se i tractar l'alumne amb TC, ja que
l'avaluació pot esdevenir l'inici d'un vincle amb l'alumne i la seva família. Tot seguit s'expliciten algunes idees sobre
l'avaluació psicopedagògica que poden contribuir a generar les condicions perquè aquest vincle tingui lloc en el
procés.

La valoració ha d'articular una visió global de l'alumne que inclogui la seva subjectivitat 
La valoració ha de tenir molt present les característiques singulars d'aquests alumnes 
La valoració s'ha d'orientar a partir de paràmetres d'ordre qualitatiu 
La valoració no és la resposta a una demanda imperiosa de solucions 
La valoració ha d'estar orientada per la conversa 
La valoració és un relat que necessita un temps d'elaboració 

La valoració ha d'articular una visió global de l'alumne que inclogui la seva subjectivitat 

En aquest punt és important considerar que caldrà avaluar en termes de qui és l'alumne (entendre què li succeeix)
més que no pas valorar-lo en termes de què és (descriure'l). Ens interessa sobretot subjectivar el procés
d'avaluació més que no pas objectivar-lo. Efectivament, la valoració ens ha de permetre saber quines són les
dificultats del noi a l'hora d'interpretar i elaborar la pròpia vivència psíquica i educativa (sovint es constata una manca
de consciència d'aquesta vivència), i quines són les dificultats que té a l'hora d'interpretar i elaborar la relació amb si
mateix i amb el món de les persones i/o objectes que l'envolten: fer-se gran, el món de l'altre sexe, deixar la família
poc a poc, el futur, etc.

Hem de pensar que l'educació i l'aprenentatge d'aquests nois passa necessàriament per una operació fonamental:
els nois han de poder fer una construcció que els permeti tornar a inscriure's en el llaç social. I aquesta construcció
només es pot produir si els nois entenen la significació tan negativa i persistent que tenen de la pròpia realitat. Per
això, els temps de l'educació i l'aprenentatge s'inclouen en l'interior d'un primer temps lògic: el de la subjectivació del
malestar que portarà progressivament el noi a generar un sentiment d'heteronomia: de saber conviure i aprendre
amb altres persones.

Així doncs, la valoració posseeix una doble finalitat. D'una banda, determinar si ens trobem davant d'un noi amb un
TC, o bé, si ens trobem davant d'un desplegament de conductes com a expressió o component d'un altra
problemàtica mental. De l'altra, com ja hem esmentat, un cop identificat el TC, la valoració ha de servir per a impulsar
un procés que permeti identificar de manera acurada les condicions personals i contextuals de l'alumne.

Una proposta de fases a seguir derivades d'una demanda d'intervenció relacionada amb un TC:

1. Possibilitar la definició de la situació des del context escolar. 
2. Possibilitar la definició de la situació des de la perspectiva de la família. 
3. Possibilitar la definició de la situació des de la perspectiva de l'alumne. 
4. Fer les primeres hipòtesis: és un TC? 
5. Observar la continuïtat del procés de valoració: condicions personals i condicions de l'entorn humà. 
6. Prendre decisions: generar un pla d'actuacions i suports en els diferents contextos. 
7. Seguir i revisar el pla. 

Anàlisi de casos d'intervenció psicopedagògica: manera d'estudiar i valorar una experiència d'intervenció
psicopedagògica presentada en forma de problema, sobre la qual s'elabora alguna resposta que pot afavorir-ne la
resolució en un context característic d'intervenció. El model d'intervenció del qual es parteix i els coneixements del
context són rellevants en aquest procés. La metodologia d'anàlisi de casos s'empra també en la recerca educativa
qualitativa.

El procés de valoració global pot requerir la confluència de diversos professionals que poden i han de participar en la
valoració del noi amb TC com ara tutors, professors d'àrea, psicopedagog de centre, psicòlegs clínics, psiquiatre, etc.
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És especialment interessant l'articulació entre els professionals de l'educació i els
professionals de la salut mental que quan interactuen, han de trobar les fórmules de

valoració més adients per a cada cas. Cal promoure una visió de la valoració que busqui
respostes plurals que abordin el problema de forma integral i global i que s'allunyin

d'enfocaments parcials i reduccionistes. 

La valoració ha de tenir molt present les característiques singulars d'aquests alumnes 

Com hem vist, les persones amb TC presenten una sèrie de trets que és necessari considerar a l'hora de pensar i dur
a terme el procés d'avaluació psicopedagògica. No hem d'oblidar que valorar l'alumne implica interactuar amb ell i
això comporta tenir-ne presents les característiques personals i relacionals. En efecte, el procés d'avaluació ha de ser
respectuós amb la lògica de la comunicació i del pensament que caracteritza aquests nois quan interaccionen amb
nosaltres.

Tota situació nova –com és l'avaluació– els emplaça a l'angoixa, ja que els fa preguntar-se qui són per a l'altre, de
manera que es posa en joc el valor que l'altre li pot atribuir. Un procés de valoració excessivament intrusiu
incrementa molt més la posició de defensa i rebuig d'aquests alumnes davant de qualsevol demanda que els fem.
Plantejar-los una entrevista, fer una exploració, o bé fer una observació a l'aula són demandes que poden ser
viscudes de manera força intrusiva i angoixant.

Els escenaris de l'avaluació són molt propensos a què els alumnes els visquin i els interpretin com a situacions que
actualitzen el temor a fracassar que sovint experimenten i no volen confirmar per ells mateixos. Tampoc no volen que
els altres siguin els que ho verifiquin i ho confirmin, ja que la situació els exposa al fet que l'altre (el professional que
avalua) pugui demostrar i certificar –efectivament– el seu fracàs. Això dóna lloc a què l'alumne se senti intranquil, i
acaba amb actuacions o inhibicions que són vàlvules de sortida al malestar que genera la situació de demanda.

Algunes recomanacions per a produir un vincle en el procés de valoració.
Orientacions per a la conversa

Les persones responsables d'avaluar han de ser capaces d'adaptar la comunicació a les característiques
d'aquests nois. 
Cal trobar figures de la confiança del noi i de la família perquè accedeixin a la conversa. Poden ser persones
que són o han estat importants per a ells, de manera que el rebuig, la fòbia o la inhibició no apareguin. Poden
ser figures de confiança dins del centre o bé externs a l'escola: educador de carrer, professor d'un centre
anterior, educador d'un CRAE. 
Les entrevistes convé fer-les a partir d'un treball col·lectiu. Cal triangular la trobada entre el noi i el
professional que ha d'interactuar amb ell amb la presència d'una tercera persona. Cal evitar situacions duals
on el tu a tu es converteix en un tu o jo, en què fàcilment l'adolescent imputa a l'altre el seus límits i
responsabilitats sense considerar les pròpies. Aquestes situacions acaben generalment amb l'exclusió mútua.
Durant el procés cal decidir amb cura el nombre de professionals que interactuen amb el noi i conversen amb
ell. La participació de molts professionals promou la tendència a la sospita i la desconfiança. 
S'han de trobar mecanismes de consulta interna i de participació dels professionals dels àmbits
psicopedagògic i de la salut mental dins del procés d'avaluació sense que això impliqui cap entrevista (visita),
perquè, de ben segur, serà rebutjada o inhibida si es fa. 
Si la conversa amb els alumnes i les famílies només gira al voltant d'allò que és acadèmic, allò que té a veure
amb la normativa, allò que s'ha de fer i allò que no s'ha de fer, serà força difícil aconseguir-ne el consentiment
per a parlar i generar confiança. 
Els hem de donar signes que ens interessem pel seu patiment. Signes o missatges que poden tallar la
repetició d'altres intervencions realitzades per adults. Convé fer-los saber que la nostra posició d'adults és
diferent, ja que tenim interès per altres aspectes de la seva situació. 
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Convé parar atenció als moments d'acceptació del problema per part del noi. Si aquest reconeixement acompanya
també una demanda d'ajuda, assistim a un procés de transformació: les conductes d'acció esdevenen conductes de
pensament. En aquest punt, estem en condicions de possibilitar la intervenció dels professionals de la salut mental.

La valoració s'ha d'orientar a partir de paràmetres d'ordre qualitatiu 

La formació específica del psicopedagog en àmbits com el diagnòstic psicopedagògic i l'anàlisi de casos –entre
d'altres disciplines– permet afrontar els processos d'avaluació psicopedagògica amb una òptima bateria d'estratègies,
recursos i instruments al servei de la identificació de necessitats i ajuts, tant des d'una perspectiva quantitativa com
qualitativa. És difícil mesurar quantitativament l'angoixa i el malestar. En aquest punt ens interessa incidir més en una
sèrie d'aspectes de tipus qualitatiu que permetin adequar aquests instruments –a l'abast del psicopedagog– a les
característiques dels alumnes amb TC, ja que sovint els instruments no estan ni dissenyats, ni aplicats segons la
lògica de la comunicació que caracteritza aquests nois. L'observació, l'entrevista, les proves i les exploracions s'han
d'adaptar a les característiques del pensament i de l'estil interactiu d'aquests nois. Una aplicació unilateral –sense el
consentiment del noi– d'aquests instruments pot augmentar més la posició inflexible de l'alumne.

De manera preliminar, a l'inici de qualsevol procés de valoració convé generar les condicions que facin que el
subjecte consenti la nostra acció avaluadora. Cal un temps per instaurar aquest consentiment i la confiança
necessària per a participar en el procés de valoració. Les possibles o efectives figures de confiança per a aquests
nois els han de fer entendre que són adults diferents dels que s'han trobat fins ara i que el procés no pretén
certificar-los els seus temors, significacions imposades o sentiment d'indignitat, sinó obrir un temps diferent per tractar
amb ells allò que els passa.

Exigeix, doncs, una observació detallada i un seguiment acurat sense presses ni urgències. L'ús precipitat
d'estratègies i instruments d'intervenció sense tenir en compte el ritme i el temps que necessiten aquests nois per a
construir un vincle amb nosaltres i, en conseqüència, consentir a participar en proves i entrevistes, pot abocar-nos a
un procés de valoració en què, paradoxalment, el rebuig de participar-hi desemboqui en la dificultat o impossibilitat de
valorar-los.

L'observació directa i l'avaluació en els contextos són eines apropiades per a donar un sentit i un relat als diferents
esdeveniments relacionats amb les conductes dels alumnes. Ens interessa, tanmateix, valorar la intensitat amb què
es presenten les conductes, la freqüència amb què apareixen, el temps d'evolució i els tipus de contextos en què es
manifesten, tant per a valorar si realment estem davant d'un TC, com per a avaluar les condicions en les quals es
manifesten.

Per exemple: esbrinar en quines situacions i condicions l'alumne manifesta les conductes persistents i en quines
situacions o trobades no s'expressen ni es repeteixen.

Des d'aquesta perspectiva, és necessari partir d'una interlocució prèvia amb els professionals que han tractat i
interactuat prèviament amb l'alumne i amb la família.

La valoració no és la resposta a una demanda imperiosa de solucions 

L'impacte que les conductes d'aquest nois tenen en l'organització i funcionament del centre fa que les demandes
(dels professors, dels òrgans directius del centre, dels pares, etc.) relacionades amb aquests casos tinguin
l'empremta de la urgència. Són demandes imperatives que exigeixen una solució ràpida i normativa. Exigeixen que
algú es faci responsable de la problemàtica. No hi ha cap mena de pregunta sobre la posició del centre respecte al
cas i a la situació.

Cal introduir-hi una transformació: passar d'aquest tipus de demandes imperatives a un tipus de demandes
interrogatives. Convé recordar que el nostre saber i els nostres actes incideixen en la vida d'aquestes persones i, en
aquest sentit, quan responem a les demandes, escollim què volem fer amb els nois que estan al nostre càrrec. Una
intervenció sempre té conseqüències i no s'hi val preguntar-se a posteriori, quan els resultats són els que són, com ha
pogut passar això. (Berenguer, 1994)

E. Berenguer (1994). Poder, deure i saber. Ètica i deontologia. Text i Context. Revista del Col·legi Oficial de Psicòlegs
de Catalunya, 9, 8-11. Del dossier 9: Els límits de la intervenció; inclòs en aquest número de la revista.
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És cert que implica un interrogant de qui ens demana ajut i col·laboració sobre la seva pròpia posició respecte al cas,
un canvi de posició en el subjecte demandant. Però també és cert que cal un canvi en la manera de pensar la pràctica
professional i les condicions laborals de tots els professionals que intervenen a l'escola.

Què podem exigir-nos des d'un punt de vista ètic? Informar-nos sobre el TC, conèixer el malestar d'aquests nois i
fer-nos càrrec de la responsabilitat de pensar i inventar maneres d'ajudar-lo.

Per a transformar les demandes, és necessari crear un espai de confiança en què es pugui desplegar la problemàtica
que genera el cas, on sigui possible que el professional es pregunti i pensi en les conseqüències explícites i implícites
de l'actuació que té amb aquest tipus de nois. També és necessari que intenti comprendre millor les respostes
conductuals d'aquests alumnes i del malestar que les determina.

La valoració ha d'estar orientada per la conversa 

La conversa és un dispositiu per a l'intercanvi i el vincle. És el nom mitjançant el qual es designa el lloc on es fa
possible la pregunta, la reflexió, el disseny, el consens, el diàleg i el debat entre els participants, i de la qual s'espera
un efecte o producció de saber respecte el tòpic o problema que ens porta a conversar.

Conversa és un concepte ampli que està relacionat amb qualsevol situació d'interlocució i intercanvi informal, com
prendre un cafè, una trobada casual, un sopar, etc., que els teòrics del discurs caracteritzen com a situacions sense
finalitat instrumental. Nosaltres l'entenem en un sentit més restringit i, òbviament, hi atorguem una clara finalitat
instrumental: fer preguntes sensates sobre una qüestió o problema que es pot tractar per la via de la conversa.

Seguim en aquest punt les reflexions d'Anibal Leserre ("El Otro de la conversación", text editat en llista de discussió
virtual). Cal afegir que alguns aspectes que tractarem en aquest apartat tenen una estreta relació amb l'anàlisi del
discurs i l'etnografia de la comunicació.

En aquest sentit, la conversa es perfila com un eix vertebrador –com un instrument privilegiat d'intervenció– del
procés d'identificació de les necessitats que ha de permetre l'equip trobar l'orientació per a intervenir en el procés de
valoració de l'alumne.

Un equip interdisciplinari presidit per la confiança en la conversa continuada entre els membres és una possible via
per a tramitar la problemàtica dels TC a l'escola i generar confiança mútua. La conversa entre els professionals és
una forma de tractament de la urgència i de la falta d'elaboració de la problemàtica per part dels mateixos
professionals. Implica un temps necessari per a l'equip per a elaborar el cas i evitar precipitar-se en les decisions. I
en aquest sentit, la participació dels professionals de les diferents disciplines en l'equip ha de poder contribuir a
elaborar un saber comú i compartit sobre la problemàtica i les necessitats de l'alumne i sobre l'enfocament de la
resposta global que caldrà oferir-li.

Les dificultats per a dialogar

Amb tot no podem deixar de dir que el pensament inflexible d'aquests nois no accepta la conversa, ja que pressuposa
en els seus interlocutors idees i prejudicis que precedeixen a qualsevol diàleg que es pugui mantenir amb ells. Davant
de la desconfiança radical que manifesten convé fer-los subjectes del procés. Cal trobar maneres de fer-los
partenaires del procés de valoració de manera que puguin percebre i verificar la nostra posició flexible; així
col·laboraran amb nosaltres dient-nos si els semblen o no adients les propostes i decisions que es prenen i, en
conseqüència, orientant-nos en la continuïtat del procés. Com que no sabem a priori qui són i què els succeeix, convé
no anticipar-nos a proposar cap interpretació ni a voler saber qui són i què els passa. Els nois han de captar que
poden elaborar un coneixement de què els succeeix. Hem d'acompanyar-los i ajudar-los a que ens diguin quin és el
seu sentiment de la vida. Col·laborarem d'aquesta manera a generar les condicions que els duran a elaborar un
coneixement propi del seu malestar i patiment i, en conseqüència, a escollir convertir-se en subjectes del seu destí.

La valoració és un relat que necessita un temps d'elaboració 

No podem pensar el procés de valoració fora de les condicions i efectes que l'actual època imposa a les pràctiques
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institucionals i als professionals que les desenvolupen. Ens referim, sobretot, a la nova relació que els professionals
mantenen amb el temps i amb la manca de confiança en idees que els orienti en el treball.

Són trets de la nostra època anar cada cop més de pressa en el desenvolupament de les tasques professionals. Tot
ha de funcionar correctament, tot s'ha de fer sense obstacles, sense problemes, sense preguntar-se les causes
d'aquests problemes. L'eficàcia i rendibilitat dels processos d'intervenció tècnica aspiren a evitar els problemes o bé a
eliminar-los sense donar-los un espai i un temps en què pensen i conversen sobre les causes que els determinen i les
possibles respostes per a resoldre'ls. El temps necessari per a la comprensió del problema i l'elaboració d'una
resposta és de curtcircuit. Es passa de percebre el problema a respondre amb urgència sense deixar un temps per a
comprendre'l i elaborar-ne la resposta. Es conclou el problema sense comprendre'l. Això és un tret característic de les
respostes que els professionals donen als TC. L'impacte social que aquestes conductes tenen en l'escola generen
situacions de força malestar entre els professionals i pares que sovint provoca una precipitació en la resposta
(expulsions, sancions, derivacions a experts, etc.) que a l'hora incrementa la conducta d'hostilitat que es pretenia
eliminar.

Confiar en la conversa, confiar en els altres, confiar en les idees i convencions que l'equip de professionals elabora
sobre els problemes, permet afrontar aquest malestar que s'acull i conté en el si del propi equip. Cal un temps de
comprensió i elaboració del problema que permetrà transformar aquest malestar en una producció de saber. Les
reunions i converses que impliquen les trobades de valoració i seguiment d'un cas necessiten un temps per a elaborar
aquest saber.

Aquest saber pot prendre la forma d'un relat. En efecte, una idea compartida sobre què li
pot passar a un noi o una convenció sobre les maneres de tractar-lo són relats produïts
per l'equip. Des d'aquesta perspectiva, la finalitat del procés de valoració és construir un

relat que ens ajudi a entendre la situació i faciliti la pressa de decisions a l'hora de
planificar i organitzar la resposta educativa i global dels alumnes. És un treball narratiu on

es construirà una convenció sobre què li passa al subjecte (l'alumne) en el si del seu
entorn humà. Una idea que pot donar pas a dissenyar una resposta educativa, formativa i

terapèutica que sigui una eina per a afrontar el malestar de l'alumne en el marc de la
institució i l'aula. Aquest relat només es pot elaborar amb temps i mitjançant la conversa

entre tots aquells que participen en el procés. 

Mireu d'elaborar un esquema o mapa conceptual que inclogui els principals conceptes treballats en aquest apartat. Us
proposem una sèrie d'idees que podeu complementar amb altres que considereu pertinents: visió global, subjectivitat,
finalitats de la valoració, comunicació i pensament singulars, adequació dels instruments d'intervenció, consentiment
de l'acció avaluadora, demandes imperatives, conversa.

Els àmbits de la valoració 

En la detecció i valoració de les necessitats dels alumnes amb TC s'han de fer tres tipus de valoracions.

En primer lloc, una valoració relacionada amb els diferents àmbits i dimensions que configuren les
característiques bàsiques de l'alumne: el cos i la sexualitat, les emocions, els actes de pensament i els
comportaments (A).

En segon lloc, els entorns en què les característiques d'aquest alumne troben un lloc privilegiat per a
construir-ne i elaborar-ne la personalitat (B).

Finalment, una valoració en relació al moment evolutiu què es troba el trastorn (C).

El quadre/resum que hem inclòs en l'apartat Principals signes: cos i salut, estat d'ànim, comportament, pensament i
entorns ens orienta en aquest procés d'identificació i valoració de les necessitats. Si abans aquest esquema ens
permetia resumir les característiques del TC, ara ens ofereix la possibilitat d'emmarcar la valoració justament en
aquells àmbits que conformen un tipus de personalitat que es diferencia del model més universal i estàndard que
identifiquem en altres alumnes.

Prenent aquests signes com a indicadors, caracteritzem l'alumne en el procés d'avaluació de manera que els
diferents professionals que hi participen concertin una manera d'entendre i abordar la problemàtica i les necessitats
de l'alumne que es valora. La conversa i altres instruments que podem posar en joc ens han de permetre elaborar un
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relat sobre l'alumne en relació amb les diferents dimensions i entorns que constitueixen la brúixola que ens orienta en
la recerca d'informació rellevant sobre el trastorn. Els signes proposats en cadascuna de les dimensions apareixen
com una mena d'ajuda/memòria a l'hora de construir aquest relat sobre la conducta i el malestar de l'alumne durant
els diferents moments del procés d'avaluació.

Certament, en un procés d'avaluació s'han de tenir en compte tos els aspectes relacionats amb l'alumne i el context.
Tot i això, sovint no és possible –ni de vegades convenient– considerar tots els aspectes susceptibles de ser avaluats
i, per tant, és molt adient orientar-se mitjançant els àmbits proposats per saber triar quines són les dimensions més
significatives que convé avaluar d'acord amb l'alumne i la situació d'avaluació que desenvolupem.

En efecte, tant l'avaluació de les capacitats com la de les competències de tipus cognitiu, lingüístic, curricular i
d'adaptació social són objectius bàsics en qualsevol procés d'avaluació psicopedagògica; però en el cas dels alumnes
amb TC, el factors relacionats amb la interacció i el vincle social amb els altres són determinants, no només en el
procés educatiu, sinó –com ja hem deixat palès– en el procés de valoració mateix. És per això que l'avaluació dels
aspectes comunicatius i d'interacció social ocupen un lloc prioritari en el procés d'identificació de necessitats.

Les decisions que es prenguin han de tenir present com s'enfronta l'alumne a les diferents activitats i situacions
d'aprenentatge, des de la perspectiva de les seves capacitats i competències; però no es pot obviar que l'avaluació
més determinant està relacionada amb la manera que l'alumne pot o no pot establir relacions o vincles socials amb
els professors, els companys, etc. I sobretot, amb el malestar subjectiu que el determina. Insistim en el fet que els
problemes a què s'enfronten tant l'alumnat com el professorat són l'expressió en l'acció (mitjançant conductes
disocials) del malestar i del sentiment de la vida que tenen aquests nois. Un malestar generat pel sentiment de la vida
que té l'alumne i el que s'imagina sobre ell mateix i les relacions significatives amb els altres. Per tant, aquest
malestar és l'expressió del tipus de relacions que s'estableixen entre l'alumne i l'entorn o entorns en què apareix la
conducta disocial.

Per acabar, farem una darrera reflexió sobre el procés de valoració. En la perspectiva que hem adoptat, el sentit i la
significació del procés d'identificació dels signes i de les necessitats que se'n deriven, només els coneguem després
que l'agent o agents avaluadors han deixat d'actuar. És en aquest moment que podem construir un relat sobre tot
allò que hem esbrinat a partir de la guia emprada. També podem elaborar un relat sobre l'actuació que hem
desenvolupat en el procés: una mena de memòria reflexiva que ens permetrà saber si hem adaptat el procés
d'avaluació a les particularitats d'aquests alumnes així com l'elaboració d'un saber sobre la mateixa acció
avaluadora.

Elaboreu un resum dels continguts d'aquest apartat emprant, tant com pugueu, les vostres paraules. En qualsevol
cas, el resum ha d'incloure les idees principals del text quant als tipus de valoració, una enumeració dels aspectes
que cal valorar i la importància de construir un relat com a recurs per a sintetitzar i reflexionar sobre el procés.

El paper del psicopedagog en aquest procés 

Tot i que les funcions del psicopedagog en relació amb l'alumnat amb TC no són estrictament diferents de les que
exerceix en la intervenció amb altres col·lectius d'infants i joves, les demandes específiques de l'alumnat amb TC
requereixen un plantejament adequat a les seves característiques i necessitats.

Precisament les reflexions i consideracions que s'han realitzat fins ara ens ajuden a definir quin és el paper del
psicopedagog en el procés de valoració dels alumnes que presenten TC:
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1. És el responsable del procés de valoració 

2. Proporciona i cerca ajuts i estratègies 

3. Identifica els recursos 

4. Promou i dóna continuïtat 

5. Impulsa i dinamitza 

6. Coordina 

És, doncs, el referent del cas en l'avaluació de l'alumne i dels contextos en què participa, i també de la proposta
educativa i terapèutica que es proposi a l'alumne i la seva família.

Proporciona i cerca, juntament amb els mestres i equip de professionals, ajuts i estratègies per a avaluar i interactuar
amb aquest tipus d'alumnat i amb les famílies. A tal efecte, és important compartir criteris que ajudin l'equip
d'avaluació a definir i identificar les necessitats especials dels alumnes i les famílies en la doble dimensió: d'atenció
educativa i curricular i d'atenció psicològica i psiquiàtrica.

Identifica els recursos en salut mental del sector i estableix la coordinació amb altres serveis implicats en l'atenció i
valoració dels alumnes. Procura en tot moment que la participació dels especialistes de la salut mental no quedi
restringida a una derivació sense el consentiment de l'equip ni de l'alumne.

Promou i dóna continuïtat a una conversa permanent entre tots els professionals de l'equip que actuen al voltant del
cas, dinamitza i coordina les actuacions del procés.

Impulsa i dinamitza la continuïtat del procés per tal de facilitar la construcció del cas sense que hi hagi respostes
precipitades.

Coordina l'elaboració d'un document que doni suport al relat del cas i que permeti personalitzar l'atenció i dotar-la de
la continuïtat en el temps que precisa el procés de valoració.

Abans d'acabar aquest apartat convindria fer una reflexió sobre la importància de la conversa entre els professionals
que participen en el procés d'identificació i valoració de les necessitats.

Una conversa interdisciplinària permet construir un idea compartida del que els passa a aquestes persones i de com
ajudar-les. En la conversa hem de convenir de qui parlem i com els tractem. Cadascú, des de la funció professional
que desenvolupa, rep una part del que cada noi diu i fa. Contrastar totes les opinions i conversar permet construir un
coneixement i una hipòtesi comuns. I no és el mateix treballar amb hipòtesi que sense, ja que sobre la base
d'aquesta hipòtesi s'elaborarà el pla d'actuació.

24 de 59

Els trastorns de conducta



1. Rellegiu els punts d'aquest apartat. Us proposem que feu aquesta lectura amb una mirada selectiva: reviseu tot
allò que està relacionat amb el concepte de conversa; mireu de definir el concepte de conversa i justifiqueu-ne
la utilització com a instrument d'intervenció psicopedagògica d'acord amb els arguments presentats en el text.

2. Reflexioneu sobre la importància de les entrevistes i de l'observació en el procés de valoració de l'alumne amb
TC. Relacioneu aquests dos instruments d'intervenció psicopedagògica amb les dificultats que presenten
aquests alumnes a l'hora de dialogar i interaccionar amb els professionals responsables d'avaluar-los en el
procés d'identificació de necessitats.

L'avaluació de les necessitats ha de comportar un procés de presa de decisions sobre el disseny de la pràctica
educativa i el model d'atenció global, tal i com es tracta en l'apartat "L'educació de l'alumnat amb TC".
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Procés de presa de decisions sobre el disseny de la pràctica educativa
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És habitual sentir que quan no s'ha definit amb claredat les diferències entre les distintes disciplines i funcions,
emergeixen fàcilment dificultats i conflictes entre els professionals. Si bé això que acabem de dir és cert, les
condicions que plantegen els alumnes amb TC ens fa repensar la confluència interprofessional des d'un altre
enfocament.

Potser els límits i els obstacles que plantegen constantment aquests nois han de ser el nostre punt de partida. Cada
disciplina, cada pràctica, cada servei que els atén troba els propis límits en el decurs del treball amb aquests joves.
Aquestes impossibilitats són les que convé compartir per tal de fer possible l'actuació col·lectiva. Allò que és límit
per a cadascú es converteix en punt de reflexió per al conjunt de professionals i/o serveis implicats en el procés de
valoració i intervenció.

Conversar sobre el cas durant el procés d'identificació i valoració implica el següent:

1. Construir una representació compartida de la problemàtica del noi o la noia i de la família. 
2. Compartir els criteris d'intervenció. 
3. Afrontar les diferències i conflictes al si de l'equip. 
4. Distingir responsabilitats d'acord amb les funcions professionals i les característiques del cas.

L'educació de l'alumnat amb trastorns de conducta 

Repensar l'escola 

L'escola és rígida i inflexible en molts aspectes. El tipus d'organització dels centres i els ideals que l'època reserva per
a l'escola fa que siguin de difícil encaix les característiques i formes d'actuar d'aquests alumnes. Justament els
alumnes amb TC sovint són tractats de manera inflexible en els centres i cal pensar que són els que més necessiten
els beneficis educatius que pot dispensar l'escola tant des del punt de vista personal (malestar, autoestima,
maduració, etc.) com social (heteronomia, convivència, respecte).

Què cal canviar del model d'organització del centre i de les actuacions educatives per a promoure canvis en aquests
alumnes? És possible aquest canvi? En termes generals, són nois i noies capaços d'aprendre, però com podem
facilitar l'accés a les situacions d'aprenentatge a algú que les distorsiona i/o rebutja? Aquest és el problema central
amb el qual ens trobem a l'hora de plantejar el procés educatiu dels alumnes amb TC. En efecte, les
característiques d'aquests alumnes modulen les necessitats d'aprenentatge i formació.

Potser cal concebre l'escola d'una forma més integral i global, no només s'ha d'instruir sinó també educar en
l'heteronomia i acollir el malestar juntament amb altres professionals de disciplines i discursos diferents que han
d'entrar i romandre a l'escola. L'elaboració del malestar i heteronomia es converteixen, així, en dues finalitats
ineludibles per a orientar les formes d'organització i actuació docent amb aquests alumnes. Per tant, emergeix amb
força la necessitat d'educar, d'assumir la tasca educadora a la qual ens convoquen aquests nois i reinventar-la en el
marc d'una etapa educativa (ESO) en què es dóna per suposat que els alumnes ja han estat educats. I més, si
pensem que en molts casos la funció educativa primerenca que ha de fer la família es troba amb grans entrebancs
per a portar-la a terme. Cal anar al fons d'aquestes qüestions en un debat obert i continuat en què puguin participar
els diferents protagonistes de la comunitat educativa i escolar.

La necessitat d'una funció educativa es constata molt clarament en els llocs de relació i vincle social com ara el pati,
el menjador, el gimnàs, la pista esportiva, els passadissos o els lavabos, que són llocs privilegiats d'educació que
reclamen d'una autoritat responsable que aculli i acompanyi més que no vigili i controli.

Això ens porta al repte d'haver de repensar la manera d'entendre l'educació i les seves funcions en situacions
d'ensenyament/aprenentatge en què els alumnes s'enfronten i col·lideixen amb la funció social i socialitzadora de la
institució escolar. En aquests casos, com es concep l'educació d'aquests nois i noies d'acord amb les seves
característiques i els efectes que es produeixen en el context escolar? Com hem de pensar el vincle educatiu i social
que cal mantenir o restaurar amb ells?
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Per aprofundir en aquest debat proposem una sèrie de lectures complementàries:

a. Un primer bloc de textos que fan reflexions generals sobre l'educació, l'escola i l'etapa secundària:

S. Cardús (2000). El desconcert de l'educació. Barcelona: La campana.
J. Prats (Ed.). (2002). La secundària a examen. Barcelona: Proa/Debat.

b. Un segon bloc que ens incita a reflexionar sobre conceptes fonamentals de l'educació:

P. Merieu (2001). La opción de educar. Ética y pedagogía. Barcelona: Octaedro.
P. Merieu (1998). Frankenstein educador. Barcelona: Laertes.
M. van Manen (1998). El tacto en la enseñanza. Barcelona: Paidós.

c. Finalment, un tercer bloc que incideix en propostes, des del marc de la pedagogia social, de gran valor per a
l'educació escolar. Fan una reflexió sobre la necessitat d'articular l'escola i altres pràctiques educatives en la
infància i l'adolescència:

H. Tizio (Coord.). (2003). Reinventar el vínculo educativo. Aportaciones de la pedagogía social y del
psicoanálisis. Barcelona: Gedisa.
J. García Molina (2003). Dar (la palabra). Deseo, don y ética en educación social. Barcelona: Gedisa.

Aquest conjunt de consideracions planteja implicacions importants en el sistema
educatiu. L'estructura i l'organització dels ensenyaments i del mateix sistema educatiu

han d'estar dissenyats de manera que incorpori mesures, però per sobre de tot idees que
permetin un ensenyament atent a la diversitat d'aquest alumnat. Si un sistema educatiu, a

causa del disseny o de l'ordenació, no permet que el professorat i altres professionals
desenvolupin una atenció educativa i un ensenyament adaptat a les necessitats de

l'alumnat, difícilment podrem parlar d'atenció a la diversitat. 

Tot això ens porta ineludiblement a repensar i innovar l'escola en els diferents nivells de la pràctica educativa: des de
la manera d'entendre què és educar i per què educar a aquests alumnes en el marc dels centres docents, fins a la
manera de concebre com poden aprendre a partir del seu consentiment, passant per flexibilitzar el currículum i
l'organització del temps, les àrees, i els espais del centre escolar. Condicions requerides pel sistema educatiu per tal
de poder respondre a les característiques i problemàtica d'aquests nois.

El consentiment a l'acció educativa 

Des de la nostra perspectiva el consentiment a l'acció educativa és una condició bàsica perquè tinguin lloc els
processos escolars. Però això no és necessàriament evident per a tothom. En la majoria de situacions d'ensenyament
i aprenentatge, en què els subjectes no ofereixen cap mena de resistència o rebuig (manifest) a les propostes
educatives que se'ls adrecen, sembla que el consentiment a aquestes propostes sigui quelcom "natural" i, sovint, fa
que ningú pensi que en el procés d'escolarització convé comptar amb el noi i el seu consentiment. Sovint s'atribueix a
l'alumne l'adhesió –quasi incondicional– al projecte que per a ell han pensat els adults.

Consentir, segons el diccionari Larousse, és permetre quelcom o condescendir a què es faci. El diccionari Maria
Moliner remet a l'acció d'autoritzar i permetre a algú que pugui fer certa cosa o no oposar-se a que la faci. En una
altra accepció trobem el sentit de mostrar-se conforme, adherir-se o donar l'assentiment amb allò dit o proposat per
algú altre.

Només es transmet si es construeix un saber cultural i si aquell a qui es dirigeix aquest saber consent a aprendre'l.
Però no es pot obligar ningú a desitjar i interessar-se per un saber que no ha escollit aprendre i que altres han decidit
que és fonamental per a ell. Perquè es produeixi l'acció educativa i pedagògica cal que l'alumne consenti: consenti a
realitzar i participar en les activitats que li han ofert o proposat els docents.
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En aquest sentit, no es tracta solament d'anar preguntant al noi què vol fer, què li agrada i què li interessa. Es tracta,
sobretot, de posar en joc la pròpia responsabilitat en tot allò que li concerneix: el seu sentiment de la vida, el seu
malestar, les seves conductes, el seu desig, la seva formació. Cal crear les condicions perquè el subjecte arribi a
consentir el considerar-se responsable en tots aquests aspectes de la seva vida. I ésser responsable és sentir-se
concernit i implicat en tot allò que fa o diu.

En el cas dels nois que presenten TC aquest consentiment encara es fa molt més necessari, però convé recordar que
aquests nois no ens l'atorguen fàcilment. Més aviat ens ofereixen la seva desconfiança i el seu rebuig a la nostra
acció.

Si ens fixem en les conductes de rebuig que caracteritzen els nois amb TC, podríem dir que aquest rebuig emergeix
com l'acció oposada al consentiment. L'acceptació i el rebuig apareixen com a fórmules bàsiques del sí i del no. Dir sí
o donar a entendre una acceptació és consentir; dir no o manifestar per actes o resistències el no assentir és un
rebuig: en ambdós casos és una elecció.

Amb aquests nois el consentiment ha de construir-se i per això cal un temps i un lloc d'acollida on es pugui edificar. El
consentiment solament és possible a partir d'un acord –mai gramatitzat i sempre renovable– en relació amb allò que
es pot fer o no fer, dir o no dir, com fer-ho, amb qui, amb què. En altres termes, acceptant una mínima estructura de
participació social: el consentiment significa així la llavor d'un llaç social en perspectiva. Des d'una altra òptica, el
consentiment també és la via d'entrada a una renúncia que el noi ha de poder elaborar: anar deixant d'actuar.

En efecte, el consentiment posseeix un doble vessant. Un vessant relatiu a consentir a participar en les activitats
(entre elles, la conversa i el diàleg), i un altre vessant relacionat amb el consentir a renunciar a la seva manera
d'escapolir-se del malestar mitjançant les conductes actuadores. Un i altre aspectes estan estretament lligats i
acostumen a donar-se en concomitància. La conversa –amb el noi i amb la seva família– serà un instrument de
primer ordre per a regular el malestar i la conducta a través del consentiment, les demandes i eleccions del noi
(Brignoni, 2003).

Condicions per al consentiment 

Hi ha força aspectes que condicionen l'emergència del consentiment que el noi amb TC pot atorgar a l'acció educativa
i terapèutica. Uns relacionats amb el propi patiment i malestar del subjecte i altres més lligats a les respostes de
l'entorn humà que l'envolta.

Des del punt de vista del patiment i malestar del subjecte

El sentiment de la vida que experimenten, així com l'anticipació en la comunicació, el seu pensament inflexible
sobre si mateix, els altres i la vida, són aspectes que afecten la disponibilitat del noi per a consentir una acció
de l'equip adreçada a la subjectivació del patiment (elaboració del malestar) i posterior transformació de la
conducta. Cal tenir present que perquè hi hagi una transformació de la conducta l'alumne ha de poder fer un
treball d'elaboració del seu malestar que el porti a entendre la lògica dels seus actes impulsius i de fugida d'una
realitat personal i relacional que li comporta un gran patiment. Una decisió que no sempre estan disposats a
prendre, ja que no sempre consenten a renunciar a la seva manera d'escapolir-se d'aquest malestar.

Des del punt de vista de la posició de l'equip de professionals

Entenent la lògica del TC els professionals tenen la possibilitat de mantenir una posició decidida de recerca del
consentiment en els nois. Sostenir en el temps aquesta posició reflecteix la seva manera d'entendre l'educació
i el malestar dels nois: acollir el malestar i reconèixer un subjecte que pateix en l'alumne que presenta TC és
una condició prèvia per a fer emergir el consentiment i, en conseqüència, l'obertura d'una via per a transformar
les conductes. El reconeixement del malestar i la sensibilització cap aquest patiment són condicions prioritàries
per a entendre la importància de comptar amb el consentiment del noi per poder iniciar i continuar un treball
que ell mateix ha de fer.
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Reviseu les idees fonamentals que apareixen en l'apartat "Característiques bàsiques de les persones amb trastorns
de conducta" i que ens ajuden a entendre com situar-se davant els nois amb TC:

Cal entendre que la conducta que presenten ha de ser entesa abans que corregida o eliminada. En efecte, és
important entendre que la persistència i repetició dels actes segueixen una lògica interna del conflicte psíquic
que pateixen aquests nois que convé diferenciar d'una intenció personal conscient.

La sensibilització amb aquest tipus de patiment que provoca el TC és l'única manera de poder comprendre la
vivència de l'alumne que n'està afectat i, en conseqüència, tenir en compte els sentiments que l'impulsen a
tenir una conducta trastornada.

La disponibilitat a posar en qüestió la confiança i tranquil·litat pot fer pensar en una causa única deslliurada de l'entorn
humà que interactua amb el noi i en la qual el factor responsable del malestar i patiment que experimenta l'alumne
sigui només quelcom inherent a ell mateix.

Acollir i acompanyar en el malestar: cercar el consentiment i ajudar a transformar les
conductes 

L'atenció integral de l'alumne amb TC té com a principal finalitat facilitar la subjectivació del malestar o, si escau, la
solució de l'estancament personal i formatiu. És aquesta una forma d'acollida i acompanyament de la problemàtica
que l'alumne ens porta a l'escola. De fet, una resposta integral a la problemàtica d'aquests alumnes intenta donar
resposta a la pregunta:

Com podem entendre les actuacions dels alumnes i com podem ajudar-los a què les
transformin?

En aquests casos, una resposta adaptada implica dos tipus d'actuacions bàsiques per part dels professionals que
interactuen amb els alumnes: transformar les conductes i cercar el consentiment. Ambdues requereixen repensar
el disseny i organització actuals de l'escola i de l'ESO, ja que implica el següent:

a. Cercar fórmules organitzatives i d'interacció didàctica on les actuacions en relació amb les conductes generin
condicions per a transformar-les (no eliminar-les) en actes i decisions que condueixen l'adolescent a establir,
restaurar i crear vincles socials.

En altres paraules, no es tracta d'eliminar o rebutjar les conductes sinó d'ajudar a què els nois les transformin.
En efecte, transformar les conductes de rebuig i agressió per altres conductes que permetin als alumnes que
manifesten aquests trastorns desenvolupar el pensament tant en la perspectiva dels coneixements culturals
com en la perspectiva de l'afecte i les emocions.

La idea de transformar les conductes en lloc de pretendre eliminar-les és un principi
general d'actuació que ha d'orientar tot el procés d'atenció. 

b. Cercar fórmules organitzatives i d'interacció didàctica que atorguin un valor primordial al consentiment i
responsabilitat de l'adolescent envers les propostes d'atenció global.

En aquest sentit, tant els aspectes metodològics i organitzatius com el disseny i desenvolupament concret de
les activitats que s'ofereixen també responen al consentiment.

El consentiment és tant la possibilitat de participar en els espais i tasques que podem
proposar i acordar amb els joves com el límit de la participació. 
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El disseny de la resposta educativa ha de facilitar que l'adolescent dediqui temps i esforç a la formació. I s'ha
d'orientar cap a l'estabilització i reducció de l'angoixa i la resposta conductual mitjançant diferents tipus d'activitats de
caràcter educatiu i terapèutic amb la finalitat d'aconseguir el consentiment de l'aprenentatge. Així doncs, tant aprendre
com influir en aquest aprenentatge estan subordinats a la transformació de les conductes i el consentiment.

Per això, la funció bàsica dels professionals consisteix a oferir oportunitats de participació en activitats en què
l'alumne pugui escollir fer o voler alguna cosa: saber, parlar, aprendre, relacionar-se, etc. Es tracta, doncs, de facilitar
les condicions perquè dels nois emergeixin dos tipus de consentiments, d'altra banda força lligats entre si: parlar
sobre el seu malestar, i el desig i interès per formar-se. En les diferents situacions de cada dia, els professionals han
d'aprofitar les oportunitats que els nois els ofereixen quan manifesten aquestes eleccions o consentiment per mitjà de
les activitats i situacions de participació o conflicte.
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Aquest text, i el dibuix de sota, han estat elaborats per un noi amb trastorns de conducta, que els adreça a un professional del centre on
assisteix. Apreciem el profund malestar que reflecteix el text, en el qual aquest noi transmet la problemàtica de la seva situació en el
context familiar. El mateix dibuix, en el qual es representa una barrera entre ell i els pares i germà, en forma de porta blindada, n'és un
exemple clar. 

En definitiva, fem notar que mitjançant les diferents activitats que estructuren l'oferta d'atenció, es treballen alhora el
malestar que presenta el jove i la seva educació i formació.
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L'alumne consent a fer-se responsable

L'exercici de la responsabilitat sempre és fonamental en les eleccions de l'alumne. Efectivament, l'alumne és
responsable de les seves eleccions i dels efectes i conseqüències que tenen per a ell i els altres. Cercar el seu
consentiment és convocar-lo a escollir.

Tot i així, sabem que aquests adolescents sempre atribueixen prejudicis als altres, que equival a dir que la
responsabilitat del que els passa és dels altres. Les seves actuacions són l'expressió d'un patiment, la causa i
l'origen dels quals sempre són els altres. Abandonar aquesta posició, assumir el malestar que senten i fer-se càrrec
de la responsabilitat que tenen, no és una tasca fàcil, ni per a l'alumne ni per a l'equip de professionals que l'atenen.
Mitjançant el consentiment se'ls ofereix un lloc que poden acceptar o no.

Vicissituds del consentiment 

Certament, no podem parlar del consentiment del noi sense tenir també molt present el consentiment de l'adult, de
l'equip de professionals que l'atendran. La proposta d'atenció de l'equip ha de poder generar les condicions per tal
que el noi pugui consentir-la. Per tal que això sigui possible cal que l'adult també estigui disposat a donar el seu
consentiment.

Allò que l'adult mostra a partir del seu consentiment és el no contrariar les defenses que aquests nois edifiquen
davant l'angoixa que els ve en un espai social on poder tramitar-la mitjançant el diàleg i la conversa. És un
consentiment a no exercir de forma intrusiva el poder adossat a la seva funció i encàrrec social. La posició de l'adult
per a mostrar interès en relació amb allò que el noi està disposat a consentir el situa en un lloc diferent. Cercar el
consentiment és una forma de mostrar al noi que deixem de costat el control i el domini sobre la seva persona.

I és per això que el progressiu consentiment que el noi manifesta és un indicador inestimable que l'adolescent
atribueix a l'altre social –representat en tots i cadascun dels professionals de l'equip que interactuen amb ell– una
posició diferent que pot fer que deixi en suspens la repetició de les seves conductes actuadores i que, al mateix
temps, pugui donar pas a l'emergència d'un espai de confiança i seguretat; suspensió de la repetició i del rebuig per
quelcom que percep en l'altre, per quelcom nou que aquest altre social li mostra (en tractar-lo amb hospitalitat i tacte).

Aquest procés d'intercanvi entre l'equip i el noi exigeix un compromís mutu i solament és possible si ambdues parts
s'involucren en una renúncia. Són renúncies que també podem qualificar de mútues, ja que el professional desisteix
del seu poder: renuncia a exercir la seva funció com un acte d'intrusió i de domini sobre l'altre mitjançant la imposició
de la seva voluntat (ja sigui en nom del dels seus propis ideals, en nom del bé del subjecte, etc.). Per la seva banda,
l'adolescent desisteix en la seva conducta actuadora. El subjecte consent (participar deixant d'actuar) si suposa i
constata que les accions i les demandes de l'altre no posaran en qüestió o en perill imminent tant les seves defenses
davant l'angoixa, com les seves significacions de la realitat (la seva manera de ser, les seves idees sobre el món, els
seus prejudicis, etc.).

Allò que fa que l'adolescent esculli consentir o no té a veure amb la possibilitat de reconèixer (o no) en el professional
–i en l'equip– una implicació diferent de la que fins aquest moment ha experimentat amb altres adults. Percep, en
primer lloc, que l'adult posseeix unes expectatives diferents sobre ell i, en segon lloc, que aquestes expectatives es
mostren, s'expliciten d'una forma igualment diferent. El noi d'aquesta manera sap que forma part de les expectatives
de l'altre i pot arribar, amb el suport de la confiança que progressivament es vagi instaurant, a convertir aquestes
expectatives inicials incertes i inestables, en expectatives més estables, més segures. És un procés que condueix a
una experiència de seguretat respecte a l'altre i del context que pot comportar que el noi es trobi en una disposició
més favorable a avançar i ampliar el seu consentiment en aspectes que fins aleshores encara no havia atorgat.

Però, òbviament, el consentiment no és una qüestió de tot o res. Sovint es troben molts obstacles, bloqueigs i
retrocessos en el procés. Quan això succeeix cal una posició d'espera i acompanyament més que d'imposició. Si la
resposta passa per una demanda imperativa, la inflexibilitat del professional es confrontarà amb la inflexibilitat del noi.
El resultat és previsible. En la mesura que qui formula la demanda o la proposta vulgui imposar el seu criteri, serà
difícil que s'obri pas a una necessària conversa que pugui resoldre l'impasse, ja que la intervenció (demanda o
requeriment) del professional és interpretada pel noi com un acte d'interpel·lació, d'imposició i domini que
incrementarà les seves sospites respecte que el volem perjudicar.

Una demanda insistent o intrusiva genera a l'instant un rebuig i s'obstaculitza la possibilitat que emergeixi una
demanda pròpia: de parlar, de sortir un moment de l'aula, de conversar més tard, de voler parlar amb algú de la seva
confiança, etc. El noi ha de poder tenir l'oportunitat d'escollir i de poder plantejar com mostrar-nos la seva elecció.
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Per aquesta raó davant aquesta situació de repetició convé remetre l'alumne al seu consentiment inicial i no
exclusivament a una norma social instituïda en nom d'un ideal o d'un suposat bé per al subjecte. S'apel·la al
consentiment que el noi ha donat per deixar d'actuar, per parlar en lloc d'actuar. En el moment que hi ha una
subjectivació del problema i el subjecte reconeix el propi malestar i la responsabilitat, s'estableix un llaç social amb
l'altre, a qui es confia de parlar sobre el propi patiment: el consentiment es torna a instaurar i obre el pas a nous
intercanvis. D'aquesta manera, es pot anar constatant com progressa el consentiment del subjecte sobre aspectes
subjectius i de relació que en altres moments estaven colonitzats pel seu malestar i patiment (Aromí, 2003, 210).

L'objectiu ha de ser el de cercar noves formes d'interactuar i conversar amb aquests nois que no passin per la
interrogació, la insistència o el domini del seu pensament. Un repte difícil per l'equip que consenti atendre'ls.

Els continguts curriculars 

Per als alumnes amb TC és fonamental considerar articuladament la dimensió educativa i terapèutica del malestar
psíquic. Sovint des del currículum (ESO) és té molt més en compte la dimensió instruccional i formativa. És difícil que
el currículum i l'organització dels centres incloguin el tractament del malestar que el noi porta a l'escola. En aquest
sentit, el currículum pot ser un instrument per a evitar o reduir les dificultats i per a compensar desigualtats si inclou
una resposta al malestar de l'alumne.

L'alumne amb TC presenta necessitats d'ordre educatiu i terapèutic que no estan previstes en el currículum ordinari i
que requereixen unes adaptacions que difícilment encaixen en la filosofia i l'organització dels centres. Les prioritats,
les adaptacions i les modificacions educatives i curriculars, que se'n deriven, haurien d'anar dirigides a contribuir i
potenciar el vincle social amb l'altre mitjançant:

la subjectivació del malestar 
l'autoregulació de la pròpia conducta 
la comunicació amb els altres 
l'adquisició de continguts de les diferents àrees ajustats a les seves necessitats i interessos. 

S'inclouen continguts curriculars directament relacionats amb la seva experiència personal i social que es poden
combinar amb tasques que impliquin un nivell d'abstracció més complex. Cal matisar que això no exclou en absolut la
utilització de materials propis dels nivells educatius que es corresponen amb les edats cronològiques: determinats
crèdits variables de reforç o no, continguts de determinades àrees curriculars vinculats a la salut, el lleure o la
formació laboral.

Graffiti realitzat per nois amb trastorns de conducta,
que assisteixen a una unitat medicoeducativa. 

Es tracta que els nois i noies participin més activament i constructiva en les diferents situacions i activitats per tal que
puguin articular les seves particularitats amb l'elaboració progressiva d'un projecte de vida que els permeti
vincular-se socialment.
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Cal generar les condicions necessàries per a establir una tensió adequada entre els
interessos i particularitats dels joves i les pautes socioculturals que se'ls marca. La

finalitat és que siguen capaços de construir recursos que els ajudin a elaborar un itinerari
individual i social. Tal i com planteja Meirieu (2003), aquest projecte de vida ha de facilitar

a l'alumne saber comprendre el món i saber viure-hi. 

En la primera proposició, aquest autor planteja el següent:

Définir clairement les connaissances et les compétences exigibles à l'issue de la scolarité obligatoire.

Savoir "lire le monde" dans des différents domaines (historique, politique, économique, social, juridique,
culturel, technologique...).

Savoir "vivre dans le monde de telle manière que le monde vive plus longtemps que nous" (enseigner le
principe responsabilité de Hans Jonas).

P. Meirieu (2003). Quinze propositions pour le collège. http://clisthene.ac-bordeaux.fr/Meirieu.pdf (28 de desembre de
2004)

Metodologia: alguns principis generals d'intervenció 

Les conductes i demandes d'aquests alumnes col·lideixen frontalment amb les metodologies, estratègies i
organització que sovint es posen en marxa en el marc de l'ESO. L'enfocament metodològic i de les activitats rep un
enfocament que privilegia l'aprenentatge dels continguts curriculars en detriment d'allò que més demanden els
alumnes amb TC: estratègies d'actuació i condicions d'estada a l'aula/centre que promoguin, d'una banda, la sortida
de l'estancament psíquic en el qual es troben i, de l'altra, reconstruir el sentiment de pertinença al grup i de
convivència amb els altres. En aquest punt, és també necessari orientar-se per la transformació de les conductes i pel
consentiment.

La metodologia ha de contribuir a la transformació de les conductes d'actuació en
conductes de pensament: pensar sobre el propi malestar és una conducta de pensament. 

Les situacions i condicions educatives han de promoure que l'alumnat triï, prengui decisions, en definitiva, pensi sobre
ell mateix, els altres i les situacions que el condueixin progressivament a establir, restaurar i crear vincles socials. Això
és possible si l'acompanyem en aquest camí i estem atents al seu consentiment.

Conductes d'actuació Procés de transformació Conductes de pensament
Comportaments compulsius transformats en diàleg i pensament sobre ell mateix i sobre

les seves accions
La fugida i el rebuig de l'angoixa transformada en l'elaboració d'un coneixement sobre el propi

malestar
La imputació d'intencions i
responsabilitats als altres sobre allò
que els succeeix

transformada en l'acceptació de la pròpia responsabilitat en
els esdeveniments que es produeixen en la
seva vida

L'oposició i/o absència de
disponibilitat per a l'aprenentatge

transformada en interès per la formació i la realització de
demandes d'aprenentatge

Els sistemes molt homogenis i poc flexibles no poden atendre amb tacte les necessitats que plantegen aquests nois i
noies amb TC justament allà on presenten els entrebancs més forts: la norma, l'homogeneïtat inflexible, etc. Convé,
doncs, flexibilitzar la metodologia emprada a classe: combinar una metodologia de treball individual amb el treball en
grup, articular diferents recorreguts d'acord amb les diferents maneres de vincular-se a l'oferta educativa, etc.
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Allò que consent el jove no és l'oferta general d'activitats, sinó el recorregut que farà amb aquestes activitats, en el
qual ell ha sentit que hi participava i s'hi implicava.

El recorregut és el conjunt mínim d'activitats i situacions en què el jove està disposat a
participar de manera regular. L'organització del context ha de poder permetre diferents

recorreguts d'acord amb les diferents maneres de vincular-se a l'oferta que presentin els
joves. 

Acabem aquest punt amb un reflexió central relacionada amb l'acció tutorial. Tots aquests aspectes metodològics i
organitzatius s'han de poder articular al voltant d'una idea fonamental per a aquest tipus d'alumnes: l'emergència d'un
projecte personal fonamentat en la seva elecció. L'alumne s'ha de poder fer un projecte de futur mitjançant un treball
d'anticipació. En altres paraules, ha de tenir certes expectatives que li permetin representar-se un temps per venir. En
aquest futur proper s'ha de poder situar en una imatge apreciable. Sostenir-se en aquesta imatge té una importància
especial perquè emergeixin nous interessos i ocupacions. Aquesta imatge té un efecte regulador per a l'alumne, ja
que li permet exercir un tall en la història conductual i, en conseqüència, tenir una alternativa davant del destí funest
que probablement li reserven les actuacions i rebuig que han caracteritzat la seva vida escolar i social.

En aquesta situació el tutor esdevé una figura central de la confiança, un suport per a aquest projecte, ja que ha de
fer que sigui el mateix alumne qui es marqui el sentit d'aquest projecte i ha de donar-li suport i acompanyar-lo perquè
el pugui elaborar, ajudant-lo a enfrontar els sentiments de fracàs i impossibilitat. La idea de pont entre les dificultats i
les expectatives, entre la realitat interna i les exigències de l'exterior és molt adient en aquest cas.

No diem que la funció del tutor com a professional no guardi relació amb la resta de l'equip en aquesta funció
mediadora. Al contrari, tot l'equip participa d'aquest manera d'entendre la mediació. En especial, psicopedagog i tutor
constitueixen dues figures fonamentals en la concreció de la resposta educativa.

El tutor és en aquest plantejament una referència per al diàleg i la conversa continuada
amb l'alumne. Aquesta figura pont ens recorda la funció mediadora de la qual ens parla

Meirieu (2001) quan diu que, en educació, mediar és l'esforç de crear mitjans per a
articular allò que sovint separa. 

P. Meirieu (2001). De la Mediación. A La opción de educar. Ética y pedagogía (cap. 20). Barcelona: Octaedro.

La normativa i la disciplina 

Una de les decisions més importants que ha de prendre el centre educatiu és el tractament que donarà a la normativa
i a la disciplina en el marc de convivència a l'escola. En especial, el reglament de règim intern ha de ser un instrument
regulador de la vida de la institució, que defineix les regles i normes de conducta per tal que la convivència en el
centre sigui possible. La normativa ha de parlar sobre problemes conductuals i resoldre'ls, més enllà d'evitar-los o
eliminar-los. Cal que siguin tractats en espais on es doni lloc a la paraula, a la conversa.

L'educació dels alumnes amb TC demana una flexibilitat notable en el tractament de la norma i les sancions, la qual
cosa no vol dir que no s'hagin de plantejar límits i sancions amb aquests nois. El problema rau en com s'ha de fer per
a no alimentar més la posició disruptiva i de rebuig.
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El referent fonamental perquè els professionals i els alumnes actuïn conjuntament no són
–únicament– la disciplina i la normativa, sinó el consentiment mutu dels interessats: els

alumnes, les famílies i l'equip de professionals. 

El recorregut que consent fer cada jove sovint presenta discontinuïtats i ruptures quan el mecanisme bàsic del
consentiment es trenca o bé no s'hi instal·la i no funciona. Sempre que l'actuació conductual se situï en el lloc de la
paraula, el professor, l'equip i el centre han de retornar l'alumne al consentiment previ.

Les normes a l'escola

Actualment, la normativa s'ha convertit en un significant clau a l'escola. Es tracta d'un terme que condensa moltes
problemàtiques que aclaparen tant als professors com als adolescents i les famílies.

Cada vegada amb més freqüència les institucions educatives reben l'encàrrec d'enfrontar-se a les actuals maneres
d'expressió del malestar en què la societat es veu encerclada. En els centres es veuen nombroses actuacions que
trenquen el vincle social i la convivència: insultar, escopir, agredir, amenaçar, trencar objectes i instal·lacions, robar,
desafiar els professionals i agredir-los, etc.

La demanda és que l'escola trobi les vies i mesures de control social mitjançant les quals els nois i noies acceptin una
renúncia: no expressar un –el seu– malestar que pertorba l'ordre social. Però les formes normatives i de control social
mitjançant les quals l'escola pretén regular els conflictes i la convivència que sovint es trenca amb les actuacions
d'aquests nois, es troba amb límits importants. Sobretot pel fet que el respecte i, amb freqüència, l'obediència de la
norma es presenten com l'única estratègia que presideix els intercanvis socials i la resolució dels conflictes.

Les demandes que provenen dels pares, del sistema educatiu i de la societat en general exerceixen una gran pressió,
tant en els adolescents com en els professors; així, les relacions entre ells estan sovint impregnades d'aquesta
pressió i amb facilitat menen a situacions de les quals és difícil sortir-se'n ben parats.

Les normes han de regular els intercanvis, ja que les idees, l'autoritat i la responsabilitat són absents. Només es pot
apel·lar a la norma i a l'ordre públic. Veiem, doncs, com en aquesta manera d'abordar la situació hi ha una pretensió
uniformitzadora d'eliminar els problemes d'ordre a l'aula. I en aquesta perspectiva es constata la dificultat de fer
acomplir i respectar les normes socials que regulen la convivència al centre.
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Dibuixos fets per nois de 12 a 16 anys que assisteixen a una unitat medicoeducativa per a alumnes
amb trastorns de conducta 

En general, en parlar de problemes de comportament a l'escola es dóna a entendre que a l'aula i al centre hi ha una
pertorbació d'ordre social: un conflicte de convivència que requereix accions de control social per tal que l'ordre públic
de l'aula i el govern del centre esdevinguin possibles.

En aquest procés, l'adult proposa l'acceptació i l'acompliment d'una sèrie de normes que pretenen regular la vida
social a l'aula i al centre. L'alumne pot consentir i escollir, des de la gestió de la seva responsabilitat, acceptar les
normes i acomplir-les. Però també pot succeir que, davant d'aquesta proposta de l'adult, l'adolescent no vulgui
acceptar-les i manifesti el seu rebuig mitjançant una negació o bé amb actuacions disruptives. Davant d'aquesta
situació, el professorat pot fer acomplir la norma a partir de mesures de negociació i/o coercitives, o bé convertir
aquesta conducta en una demanda i atribuir-hi un sentit o propòsit que caldrà desxifrar. Aquesta conversió genera
condicions perquè l'alumne abandoni el rebuig i consenti a participar en les situacions que se li proposen.

Aquesta atribució és una forma d'interpretar i alhora una forma d'inscriure les respostes
de rebuig de l'alumne en una estructura comunicativa. 

Efectivament, convertir la conducta en una demanda implica ubicar-la en el camp del sentit i de la comunicació
(Estrella, 1998). I una demanda té estructura de missatge en la mesura que algú l'escolta i vol escoltar-la.
Reconeixem que és un acte que, en forma de missatge a desxifrar, ens dirigeix l'alumne. Precisament, exigeix
desxifrar-lo en la mesura que aquest acte es troba en el lloc d'una paraula que ha de venir per a poder donar sentit al
malestar que l'alumne expressa mitjançant aquestes conductes d'actuació.

Els recursos personals 

No tenir una definició consensuada i operativa sobre els TC dificulta tant la identificació de les necessitats d'aquests
alumnes com la determinació dels serveis, ajuts i resposta educativa que els podem adreçar.

Dificultats de sostenir una atenció global 
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En relació al grau de suport que cal proporcionar, és important considerar la conveniència de sostenir un nombre de
suports necessaris per a una resposta ajustada i continuada en el temps. Les propostes d'intervenció dissenyades en
cada cas no han de ser puntuals o intermitents. Ans al contrari, l'atenció educativa i psicopedagògica específica, i els
tractaments psicològics que derivin del procés d'avaluació psicopedagògica i multidisciplinària, s'han d'aplicar amb
una intensitat i regularitat adient i suficient per a la problemàtica que plantegi cada cas (de més o menys intensitat,
amplitud, freqüència o durada).

Dificultats en la introducció de nous recursos i estratègies de coordinació en el sistema educatiu

Un enfocament educatiu i terapèutic del TC implica previsions organitzatives, pressupostàries i normatives per tal
d'articular en els centres els serveis i les prestacions que proporcionen les instàncies sanitàries. En aquest sentit
caldrà incloure nous serveis o prestacions de caràcter sanitari en els centres docents –dotació de personal– que
donin suport en salut mental. Sense oblidar, però, que els diferents suports de tipus educatiu, social i terapèutic que
requereixen els alumnes amb TC requereixen, a més, recerca, formació permanent i una determinada actitud i posició
ètica davant les diferències que plategen els alumnes amb TC.

Cal destacar que totes aquestes temàtiques depenen de la posició ètica dels professionals. La legislació, les
mesures i procediments d'intervenció, els recursos, etc., tot i que són condicions necessàries, no són suficients per a
afrontar la diversitat i la diferència. Només una –sempre difícil avui dia– decidida perspectiva ètica orientarà els
professionals de l'educació per tal de poder tensar adequadament els requeriments adaptatius i el dret a la diferència.
Respondre les persones des del nostre saber professional implica l'exercici d'una acció d'entre moltes que són
possibles: escollim què volem fer i com ho volem fer amb els alumnes que se'ns confien.

La derivació a serveis específics

En el procés de valoració de les necessitats d'aquest col·lectiu sempre està en joc la possibilitat de derivació a altres
serveis especialitzats. La decisió de com i quan derivar-los a recursos més extraordinaris (educatius, educatius
terapèutics i/o sanitaris) ha de ser sempre el final d'un procés i no el propòsit mateix. Exigir que el problema es
resolgui urgentment, sense parar-se a conversar sobre això, i pensar que els problemes que no es poden resoldre
ràpidament els ha de resoldre un especialista, precipiten la derivació de l'alumne. I sovint s'espera que el retorn de
l'especialista sigui la confirmació d'una patologització de l'alumne que tanca –falsament– el problema i no dóna lloc a
la conversa. Inicialment no s'ha de pensar a derivar l'alumne a serveis de salut, sinó pensar més en quin noi tenim i
com poder fer un vincle amb ell. Per tal de no precipitar-ne la derivació, hem de procurar deixar les presses i
urgències que poden portar a un etiquetatge de l'alumne.

Només quan, després d'un treball amb ells, accepten que tenen un problema i que necessiten ajuda, quan les seves
conductes d'acció comencen a transformar-se en conductes de pensament, ens trobem en condicions de proposar
derivar-los a un servei o especialista en salut mental o a altres recursos més extraordinaris. Abans no. La derivació ha
de ser viscuda pel noi com un bé i no com un estigma. Si la derivació no és fruit de la reflexió i ens precipitem, els
nois també es precipiten en la conclusió i pot empitjorar la problemàtica.

Criteris d'escolarització 

Per a determinar l'emplaçament escolar de l'alumne amb TC, cal tenir en compte la magnitud i gravetat de les
conductes i les repercussions en l'organització social de l'aula i del centre, nivell d'aprenentatge, les seves limitacions,
el grau de formació i actitud (en relació al TC) i flexibilitat de l'equip docent i del centre, el nivell d'aprenentatge dels
seus companys, els recursos disponibles i, fins i tot, la política educativa del moment.

És del tot impossible una resposta única. És molt millor valorar i decidir, dins de les possibilitats i modalitats
d'escolarització que ofereix el sistema educatiu en cada territori, quina assegura millor la inserció social i
l'aprenentatge de l'alumne.

Però no està de més recordar que tots aquests factors són actualment de difícil avaluació, ja que la manca de
consens i de convencions respecte a com actuar amb el TC, i els serveis i suports que calen, també dificulta decidir el
lloc d'escolarització.
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Implica una gran dificultat que els alumnes amb TC s'escolaritzin en CEE (amb altres alumnes que presenten
característiques associades a retard mental, autisme o pluridiscapacitat), ja que, sovint, això comporta un
agreujament del cas. Derivar-los a aquests centres certifica el temor d'aquests nois i consolida la baixa estima que
tenen, perquè els situem en el marc del retard mental.

Tot i que l'escolarització en entorns normalitzats és una finalitat desitjable i tenint en compte la modalitat d'atenció que
l'alumne requereix, cal preveure també diferents àmbits educatius més restrictius. Els casos d'alumnes que no
necessitin un suport d'alta intensitat romandran a l'escola o a l'institut, i es beneficiaran d'un suport global d'intensitat
baixa o mitjana en les fórmules inclusives adequades –aula ordinària, UAC, UEE, escolaritat compartida–. Quan la
problemàtica demana suports d'alta intensitat, el suport s'implementarà en unitats mèdiques i educatives (UME).

Els suports es valoraran tenint en compte:

el grau d'intensitat dels suports que necessiten els alumnes, 
els tractaments i intervencions necessaris, 
la constància i regularitat de les atencions en el temps, 
el grau d'intensificació de la intervenció (permanent, transitori, episòdic, intermitent), 
el tipus d'especialistes i el nombre de professionals que es requereixen per a implementar els tractaments. 

En qualsevol cas, la modalitat d'escolarització que es proposa per a un alumne en un
moment determinat del procés educatiu no s'ha de considerar com un fet permanent i ha

de ser revisada amb regularitat. 

La derivació transitòria a una unitat mèdica i educativa aconsella comptar amb el consentiment i la participació
positiva de la família i de l'alumne i desplegar un treball en xarxa. Els itineraris alternatius, per tal que siguin efectius i
veritablement transitoris, necessiten un treball notable de coordinació en el territori.

Hem d'evitar un efecte de l'etiquetatge que implica la derivació determinada només pel fet de saber que l'alumne
presenta TC. El TC no és per ell mateix un motiu per a escolaritzar l'alumne en entorns més restrictius, o bé per a
derivar-lo a serveis especialitzats de tipus sanitari o educatiu i terapèutic, però tampoc no s'ha de pensar a priori que
cap modalitat d'escolarització suposadament més restrictiva s'hagi de desestimar per raons ideològiques, per
exemple.
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Una aportació del Consell Escolar de Catalunya (1997)

"D'altra banda, les consideracions de part dels teòrics de l'educació sobre una visió no excloent de l'ensenyament
adoptades per alguns sectors de professorat, comporten a vegades la incorrecció de derivar del dret fonamental de
tots a aprendre la decisió de no fer cap tipus de distinció entre els aprenents. La confusió entre el dret a la igualtat
d'oportunitats amb l'uniformisme educatiu fa que alguns qualifiquin d'heterodoxa qualsevol organització o agrupament
d'alumnes fonamentada en la desigual disposició a aprendre. Com a conseqüència paradoxal, la pretesa igualtat
formal pot esdevenir la major font possible de desigualtats: la que és producte d'una proposta d'activitat educativa a
un noi o noia que no pot assimilar-la. Les batalles que es donen sovint en els centres entre aquestes dues posicions
impedeixen sovint que s'aprofitin les potencialitats d'organització que el sistema permet."

Es pot afegir a aquesta reflexió d'ordre ideològic una altra reflexió d'ordre tècnic: el caràcter interactiu i relatiu del
concepte de necessitat educativa especial que porta a certes incongruències. En lloc d'articular les necessitats que
deriven directament de la problemàtica de l'alumne (en el nostre cas, el TC) i la dimensió real que tenen aquestes
necessitats en funció del context educatiu actual en què l'alumne desenvolupa el procés educatiu, ens trobem amb
decantaments d'aquesta característica interactiva (alumne/context) cap a un dels pols.

1. És difícil traduir el handicap (TC) en necessitats educatives per la manca de conceptes i orientacions clares.

2. Extraure les necessitats de l'alumne del seu component exclusivament educatiu.

3. Limitar les necessitats de l'alumne a les que se'n deriven de la interacció amb l'escola sense considerar la
importància de les interaccions en el marc de la família i del context social ni de la història d'interaccions i
fracassos en el marc de l'escola.

4. Centrar l'atenció en el pol del context sense considerar la importància que tenen les dificultats relacionades
amb la problemàtica subjectiva de l'alumne que presenta TC.

El problema no està tancat i cal que la comunitat educativa i les diferents administracions es comprometin en la tasca
de trobar i potenciar l'adopció de diverses formes d'actuació i organització de l'escola. Aquestes han de ser presidides
per la voluntat d'incloure la diversitat que presenten aquests infants i joves en un continuum de modalitats
d'escolarització en què es puguin concretar pràctiques professionals de caràcter educatiu i terapèutic. I d'aquesta
manera, promoure un progrés en el pla personal, curricular i social.

Caldrà, però, explicitar alguns dels factors que s'han de tenir presents en el moment de valorar i decidir la modalitat
d'escolarització.

Factors del context escolar
Són més adients els centres que tinguin recursos complementaris i un suport extern amb experiència en
aquest tipus de casos. 

Són més adients els centres comptin amb figures de confiança que permetin crear un vincle i fer de
mitjancers amb altres.

Són més adients els centres que poden mantenir una resposta continuada en el temps: apostar per confiar en
el noi ("no et deixaré tirat") i mantenir en el temps aquesta aposta.

Són més adients els centres que ofereixen espais de seguretat, estabilitat i confiança, on es pugui reduir la
complexitat i la incertesa, on queda en suspens la pressió acadèmica i l'avaluació, on es desactiva la pressió
de la norma, on es fa possible l'acció educativa.

Són més adients els centres orientats en una filosofia que cerca les condicions per a fer possible l'educació
que els centres orientats en un ideari d'assolir resultats. 

A partir de les propostes que heu llegit en els apartats sobre els recursos i els criteris d'escolarització, elaboreu un
guió amb els recursos que penseu que són necessaris per a atendre un noi amb TC que, a causa de diferents
episodis d'agressió i transgressió de la normativa a l'IES, porta un temps tancat a casa i pendent de la seva
reubicació escolar.
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El paper del psicopedagog 

Les funcions del psicopedagog en relació amb els alumnes amb TC són, en termes generals, les mateixes que ha de
desenvolupar en relació amb altres alumnes que presentin necessitats específiques. Però, com ja succeïa en el
procés d'identificació de necessitats, aquestes funcions s'han d'ajustar a les característiques i demandes dels nois
amb TC i al tipus de suports i recursos que convé desenvolupar en els centres per tal d'oferir una resposta adient a
les seves necessitats.

Curs evolutiu 

Prevenir que el curs dels processos mentals d'aquests infants i joves en interacció amb les respostes i demandes de
l'entorn pugui conduir a un major grau de desestructuració dels alumnes i a la instal·lació i repetició de les respostes
de rebuig i conductes agressives.

Construcció d'un únic perfil comprensiu de l'alumne 

Una de les funcions fonamentals serà la de construir amb els equips docents una mateixa representació del perfil
psicològic i psicopedagògic dels alumnes que presenten TC. L'objectiu és promoure una millor comprensió de les
respostes conductuals dels alumnes, del malestar subjectiu que les determina i de la manera d'interactuar i
d'aprendre.

Equip interdisciplinari i professional referent 

En les actuacions derivades del procés d'intervenció participaran, a més dels professionals del centre docent, els
professionals de la salut mental i, com a referent del cas, el psicopedagog que té una important funció de coordinació
i dinamització de les actuacions que promoguin la construcció del cas i el seu seguiment.

Construcció d'un pla d'actuació que garanteixi la continuïtat

En el procés de valoració el psicopedagog coordinava l'elaboració d'un document que donava suport al relat del cas.
Ara, quan es tracta d'impulsar una resposta educativa adequada a les característiques de l'alumnat amb TC,
l'elaboració d'un document de suport a l'atenció més individualitzada (un pla d'actuació específic, una ACI o un Pla
Educatiu Individual, per a un alumne o grup d'alumnes) es constitueix en l'eix central al voltant del qual s'ha de
personalitzar l'atenció educativa i terapèutica que necessita l'alumne. Constitueix l'instrument prioritari que garanteix la
continuïtat de l'atenció, tenint present les variacions en tipus i intensitat dels suports que en diferents moments poden
necessitar els alumnes.
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Algunes idees que cal considerar des de la perspectiva de l'organització i coordinació dels diferents ajuts i
recursos

Posar èmfasi en la idea de procés mitjançant propostes d'actuació que s'adaptin als diferents moments de la
problemàtica mental d'aquests alumnes. Cal, doncs, dissenyar procediments i mecanismes de coordinació que
s'ajustin a aquests canvis: depenent del moment en l'evolució del TC, el plantejament educatiu i terapèutic
varia i cal adaptar-lo a la nova situació.

Sostenir el nombre d'ajuts i suports necessaris per a poder desenvolupar una resposta ajustada i continuada
en el temps. Les propostes d'intervenció dissenyades en cada cas no han de ser puntuals o intermitents. Ans al
contrari, l'atenció educativa i psicopedagògica específica i els tractaments psicològics que derivin del procés
d'avaluació psicopedagògica i multidisciplinària, s'han d'aplicar amb una intensitat i regularitat adient i suficient
a la problemàtica que plantegi cada cas.

Evitar el temps dilatat en què sovint es materialitza la resposta psicològica/clínica i, en conseqüència, les
orientacions facilitades als equips docents –que deriven del tractament clínic– per tal de tractar adequadament
la problemàtica en el marc escolar.

Promoure noves formes de treball entre diversos professionals per tal de cercar, juntament amb els equips
docents, els serveis educatius de la zona (EAP), els serveis de salut mental i els serveis socials, els diferents
tipus de resposta que integrin, alhora i en el context escolar, elements educatius i terapèutics que facin
possible la planificació i desenvolupament d'una resposta global i regular en el temps.

Promoure fórmules organitzatives que desenvolupin tractaments d'abordatge individual de caràcter psicològic
i/o psiquiàtric adreçats als alumnes i les famílies Els tractaments poden fer-se en diferents espais institucionals
de la xarxa educativa i/o sanitària, la pròpia escola ordinària, l'EAP, etc. Les característiques de cada cas i el
procés de valoració realitzat pel conjunt de professionals implicats orientaran la presa de decisions en relació a
això.

Com a psicopedagog d'un IES feu el disseny del procés de treball a seguir (pla d'actuació) a partir de la demanda de
l'equip d'abordar la resposta a un alumne de 14 anys que ha estat sancionat diverses vegades i que reitera que és
innocent en els actes d'enfrontament amb els companys i de vandalisme que li atribueixen.

Sobre l'arsenal psicofarmacològic: la dialèctica de la píndola 

La prescripció psicofarmacològica en psiquiatria infantil presenta particularitats que marquen una certa diferència amb
els adults. Els tractaments biològics en psiquiatria presenten la dificultat del desconeixement de la causalitat
etiològica. Aquest fet s'accentua quan parlem d'infants, ja que s'hi sumen altres factors com ara la manca
d'investigacions sobre fàrmacs en menors de divuit anys, que afegeixen un grau més d'empirisme a la pràctica
psicofarmacològica infantil. Partim d'aquestes dificultats a l'hora de pensar quin tractament farmacològic té un nen o
un adolescent amb TC.

Els tractaments biològics en psiquiatria es duen a terme en el marc d'una causalitat factorial; el desconeixement de
l'etiologia de les malalties mentals fa que la terapèutica biològica formi part d'un tractament que comprèn
igualment una dimensió psicològica i social.

La psiquiatria infantil neix de la mà d'altres disciplines i avança al costat durant els segles precedents, particularment
de la pedagogia. Es considera inaugural de la paidopsiquiatria el famós cas del nen salvatge d'Aveyron, tractat per un
cirurgià francès, Itard, que era deixeble de Pinel. Aquest metge va desenvolupar el que es va anomenar el tractament
moral de Víctor (nom amb què es coneixia aquest nen), considerat com a l'últim nen llop i el primer nen amb trastorn
mental de la ciència mèdica i paidopsiquiàtrica. La posició pedagògica de la paidopsiquiatria el va portar a
preocupar-se per l'adquisició dels aprenentatges i des d'aquí va trobar lloc ràpidament la psicometria de les aptituds
intel·lectuals i socials. És el que es va anomenar vessant mèdica i pedagògica. L'altra fita important en la història de la
psiquiatria infantil és la descoberta de les psicosis infantils, avui anomenades trastorns generalitzats del
desenvolupament en els manuals de classificació de les malalties mentals, per exemple en el DSM-IV.
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En la prescripció de psicofàrmacs a nens i adolescents cal tenir en compte algunes consideracions fisiològiques
com per exemple que a partir del primer any de vida, tant els nens com els adolescents necessiten dosis més
elevades que els adults per a poder assolir nivells plasmàtics i terapèutics semblants; això és degut a què tenen un
metabolisme hepàtic més ràpid i una filtració glomerular (renal) més gran.

Cal introduir també altres consideracions com ara: a qui es medica quan es prescriu un psicofàrmac a un nen o
adolescent? No es pot indicar una medicació sense els consentiment dels pares o tutors.

Com ja hem comentat en altres punts, en parlar de TC la referència és fenomenològica (basada en la conducta que
s'observa). Això implica ja una orientació a l'hora de prescriure psicofàrmacs en els casos de TC, orientada a produir
una disminució del fenomen en intensitat i en freqüència. Només quan es pugui estudiar què hi ha més enllà, es
podrà encarar una teràpia orientada per la patogènesi.

Hi ha una tendència a sobrevalorar els efectes, tant positius com negatius, de la química sobre el cos i sobre la ment;
actualment, assistim a un accés generalitzat i immediat a la informació, fet que inclou la ciència farmacèutica. Es
produeix un fet significatiu com és la tendència a esborrar la subjectivitat; així, es parla ja de la psicofarmacologia
cosmètica que es dedica, no al malestar, sinó a intensificar el benestar.

En els casos de TC, la medicació té un clar paper de complement al treball
interdisciplinari; l'ús fonamental consisteix a fer possible i sostenible l'elaboració per

mitjà de la paraula, és a dir, el treball psicopedagògic, psicoterapèutic i psicosocial, una
vegada s'ha pogut reduir el o els fenòmens conductuals i l'angoixa que els acompanya. 

Aquest treball l'emmarquem en una estructura dialèctica (dialèctica com a conversa entre diversos professionals) que
anomenem la dialèctica de la píndola; aquest marc dialèctic té com a objectiu una doble articulació: d'una banda,
l'articulació entre les diferents disciplines que treballen amb els nois i, de l'altra, l'articulació entre els adults i els nois, i
entre els professionals, els pares o tutors i els nois. I ho entenem així perquè es materialitza en el nucli d'una
conversa amb el nen o l'adolescent, en què s'intenta abordar el seu malestar. Aquesta conversa roman oberta durant
tot el tractament i no implica necessàriament que arribi a prendre un medicament, però no per aquest motiu s'ha
deixat de parlar de la medicació, la qual cosa té també els seus efectes.

Aquesta conversa, que es realitza entre professionals de diferents camps, permet l'aparició d'allò que és particular de
cada nen o adolescent, enfront d'allò que és unitari i generalitzable que proposa l'època actual i que es transforma en
un veritable obstacle per a la subjectivitat en el camp del saber, la qual cosa constitueix una porta a l'anomenat fracàs
escolar.
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Criteris usats pels professionals mèdics per a la prescripció farmacològica

Hi ha tres criteris fonamentals a l'hora de la prescripció, que són els següents:

1. Quan es produeixen fenòmens en el cos o en la ment que el noi amb TC no pot explicar, com per exemple els
fenòmens al·lucinatoris.

2. Quan apareixen moments de malenconia i sentiments de mort subjectiva (per exemple, la vida es transforma
en un buit).

3. Quan apareixen moments d'angoixa desbordant que el noi no pot regular i que l'indueix a actuar.

En aquests casos, sempre que el noi no disposi de recursos per a apaivagar allò que esdevé ruïnós per a ell i
l'expressió adopti la via d'una alteració del comportament, l'ús de psicofàrmacs –sense lligar-lo– pot provocar, en el
nen o en l'adolescent, la possibilitat que pugui dir allò que li està passant. Pel fet de reintroduir-lo en la conversa i
prendre en consideració allò que diu, s'ha d'intentar acollir la manera d'esdevenir subjectiva, incitar-lo a què no
dimiteixi de la tasca de fer-se subjecte del seu destí.

Aquesta elecció afavoreix que el subjecte ens transmeti per mitjà de la paraula el malestar que té i, així, es possibiliti
que les altres disciplines puguin desenvolupar el seu treball. Dins del camp de la psicofarmacologia clínica, els
medicaments que més s'utilitzen són, atenent als fenòmens que hem anomenat abans com a criteris de prescripció,
els tranquil·litzants majors o neurolèptics –s'ha aconseguit un avenç amb l'aparició dels anomenats atípics que
disminueixen considerablement els efectes secundaris– i en menor grau, els tranquil·litzants menors o ansiolítics. Un
altre grup farmacològic l'ús del qual està molt extens a Europa és el dels anticomicials, que frenen la impulsivitat i
afavoreixen una estabilització de l'humor, fenomen freqüent en aquests trastorns. La seva administració implica un
seguiment hematològic més acurat, per la qual cosa és important tenir un acord amb els pares o tutors quan el noi o
adolescent accepta prendre'n.

Una de les qüestions essencials en el camp estricte de la indicació psicofarmacològica és la de l'explicació de l'ús
dels psicofàrmacs. Com que tractem fenòmens, l'ús no coincideix sempre amb les indicacions que apareixen en el
prospecte que són les que han estat reconegudes per l'Agència Espanyola del Medicament i és per aquest motiu que
convé aclarir-ho, per tal d'evitar que quedi identificat per significants que obstaculitzarien el treball a realitzar. Per això
es necessita que el diàleg amb la família sigui fluid; no es tracta de convertir un noi malcriat en un boig. Hem explicat
prèviament que quan parlem de TC no es tracta d'un diagnòstic psicopatològic.

L'Agència Espanyola del Medicament, creada per la Llei 66/1997, de 30 de desembre, les competències de la qual va
ampliar la Llei 50/1998, unifica per primera vegada en un organisme les activitats d'avaluació, autorització, registre i
control dels medicaments d'ús humà i veterinari. El Reial decret 520/1999, de 26 de març, que aprovà l'Estatut de
l'Agència, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 31 de març de 1999, estableix com a objectiu essencial garantir que
els medicaments autoritzats i registrats a l'Estat espanyol responen a estrictes criteris de qualitat, seguretat i eficàcia,
d'acord amb la normativa sobre medicaments de la Unió Europea i el que s'estableix a la Llei 14/1986 (de 25 d'abril,
general de sanitat), a la Llei 25/1990 (de 20 de desembre, del medicament) i a les disposicions que les desenvolupen.
L'establiment de nous procediments de treball amb la participació en l'activitat d'avaluació de medicaments, d'una
xarxa de científics i experts dels centres d'investigació de l'àmbit acadèmic i clínic del nostre país, fa possible
optimitzar l'aportació de l'Agència a la protecció i promoció de la salut. En el camp de la investigació i
desenvolupament es dóna suport a les activitats que contribueixin a fer avançar les ciències biomèdiques i
farmacèutiques i en particular a la investigació de nous medicaments mitjançant l'assessorament científic i l'agilització
de l'autorització dels assaigs clínics.

En qualsevol manual de psiquiatria infantil que consultem hi trobarem que el procediment
psicofarmacològic ha d'anar acompanyat d'intervencions psicològiques, socials i

educatives, si volem que es produeixi un canvi en l'afectat de TC. 

Aquesta dialèctica de la píndola obliga a escoltar amb cura les converses que tinguin lloc, allò que els nois i noies ens
diguin sobre els fenòmens i sensacions que els apareixen en el cos i en la ment, les coses que els succeeixen quan
prenen o no prenen allò que se'ls ha prescrit: quines temences tenen, quines noves identificacions sorgeixen, quines
fantasies esdevenen, a quin ús del medicament donen prioritat, quines comparacions fan amb formes prèvies
d'automedicació, com anomenen de forma particular el fet de consentir la ingestió de medicaments
psicofarmacològics. Tot això permet un ajustament més acurat de la medicació a allò que és particular de cada noi o

45 de 59

Els trastorns de conducta



adolescent, no només de les dosis sinó també de les formes de presentació dels medicaments, dels horaris de les
ingestes, de la persona que es farà càrrec del seguiment... cal estar atent, per tant, al què s'explica sobre els
medicaments.

L'experiència en aquest terreny ens porta a dir, a tall de conclusió, que aquest diàleg
iniciat amb els nois i noies per a poder incloure els psicofàrmacs com a complement i

fonament del treball multidisciplinari psicopedagògic, psicoterapèutic i psicosocial ens ha
ensenyat a rebre el que és particular de cadascun d'ells, amb sorpreses i, per tant, amb

una certa esperança. 

El context familiar dels alumnes amb trastorns de conducta 

No ens estendrem en consideracions generals sobre la importància i responsabilitat que té la família en el
desenvolupament i constitució de la personalitat dels infants i joves. En altres mòduls de l'assignatura ja hem treballat
prou aquest aspecte. Centrarem, doncs, els esforços a reflexionar sobre tot allò que té d'específic el TC, des de la
perspectiva del context familiar.

 La família i l'època

Tot i això, abans d'abordar l'especificitat del context familiar dels alumnes amb TC, pensem que convé fer una petita
reflexió sobre els canvis que en els darrers anys hem constata en l'estructura i funcions de la família, ja que pensem
que la funció del psicopedagog no es pot pensar fora d'aquestes transformacions produïdes en aquesta estructura i
agent de socialització.

Ja hem esmentat que els canvis que caracteritzen la nostra època afecten notablement l'escola. La família tampoc no
se n'escapa. En el marc del nou escenari que es configura al voltant de la família, el psicopedagog també s'enfronta
als nous reptes de la nostra època.

En el nou escenari de l'època, el terme i el concepte de família s'apliquen a situacions ben diverses. Divorcis,
separacions, reconstrucció de famílies, parelles de fet, homosexuals, procreació assistida són algunes de les
situacions que ens fan pensar que la família ideal occidental està canviant. Han proliferat nombrosos models
familiars: famílies d'acollida, famílies adoptives, mixtes, famílies monoparentals, homoparentals, famílies
reconstruïdes, etc. Les noves estructures familiars porten noves situacions, nous reptes, pel que fa a la problemàtica
de l'educació i de les relacions amb els fills a dins del nucli familiar.

A. Cadoret (2003). Padres como los demás. Barcelona: Gedisa.

U. Beck (2003). La individualización. El individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas
(trad. de Bernardo Moreno). Barcelona: Paidós ("Estado y Sociedad", 114).

U. Beck i E. Gernsheim (2001). La reinvención de la familia. En búsqueda de nuevas formas de convivencia.
Barcelona: Paidós.

En totes aquestes formes de vida familiar hi ha un entramat de relacions i de funcions simbòliques que contribueixen
a fer possibles els processos de constitució subjectiva i d'identificació. Pensem que cal evitar atribuir a les noves
estructures familiars la causa directa i unilateral del desenvolupament o creixement perjudicial de l'infant a una
situació de poc benestar personal i social o d'inestabilitat emocional.

Tot i això, no podem obviar que una reflexió sobre les formes de família pròpies de la nostra època ens obliga a
preguntar-nos sobre aspectes complexos com ara la possibilitat que hi hagi altres vincles de parentesc entre l'home,
la dona i el nen, que ens han de fer veure quins són els diferents llocs i posicions que ocupen les persones dins d'una
determinada estructura relacional (Cadoret, 2003).

Potser convé orientar les reflexions a les relacions i funcions dels diferents elements que configuren la família (del
tipus que sigui) i no centrar tant l'atenció al voltant de les diferents formes o estructures que adopta. Potser cal posar
més èmfasi en les funcions dels diferents membres de la família, independentment de la forma familiar de què
parlem.
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Si bé resulta del tot justificat un treball conjunt amb la família de qualsevol alumne que
presenti alguna necessitat, fins i tot transitòria, és especialment importat aquest marc de
col·laboració en els casos dels alumnes amb TC. És convenient, doncs, analitzar alguns

dels aspectes que apareixen en la relació que les famílies estableixen amb els fills amb TC
per tal d'indagar si poden influir en l'emergència, evolució i manteniment del trastorn, i

també aquells aspectes que poden incidir en el progrés del noi. Alguns d'aquests
aspectes que poden tenir un paper fonamental en la relació entre família i fill i que poden

ser objecte d'assessorament i suport a la família són els que tractarem tot seguit. 

Les famílies dels alumnes amb trastorns de conducta 

En els TC no ens trobem, com en el cas d'altres problemàtiques, davant d'una situació que s'inicia amb un impacte
que dóna a conèixer la realitat del noi en els primers anys de vida. En el retard mental, la ceguesa, la sordesa o la
discapacitat motriu, just quan el noi neix o en els primers mesos de vida, assistim a un fort impacte familiar. En el TC
assistim a una emergència progressiva de la problemàtica, en què les famílies també participen d'aquesta dimensió
temporal del trastorn. Certament, les necessitats i formes d'ajut i suport a la família poden variar al llarg de l'evolució
temporal del trastorn.

Els pares han de poder construir una representació del seu fill i d'allò que li succeeix. I perquè això sigui possible, la
família ha d'elaborar un relat sobre la relació que manté amb el fill, que l'ajudi a reconstruir la pròpia història:
adonar-se de quan començaren a aparèixer els primers problemes, les primeres dimissions, les dificultats per a posar
límits al noi; adonar-se de si en la relació amb els seus fills s'han produït dificultats determinades per una situació
personal o per la problemàtica mental d'algun d'ells; mirar si manifesten un sentiment d'injustícia envers les diferents
institucions socials amb què s'han relacionat o es relacionen.

En aquest sentit, és important que saber el lloc que ocupa el seu fill en les seves expectatives. Saber com afronta el
problema cada membre de la família ens permet individualitzar millor el suport i ajut que caldrà dispensar-los.

Formes de suport i acompanyament a les famílies 

Els diferents aspectes que constitueixen el suport a les famílies i les formes que aquest suport i acompanyament
adopten, depenen de l'edat del noi, dels efectes de la conducta en el context i el moment evolutiu (inici reactiu,
estancament, resolució trastornada). En diferents moments i situacions el noi i la seva família poden necessitar i/o
demanar ajuts i suports de diferent naturalesa i intensitat.

Cada cas es presenta i desplega de manera diferent. Per tant, cada cas requerirà també maneres d'apropar-se
diferents, des de la perspectiva de la intervenció psicopedagògica i multidisciplinària. En alguns moments caldrà
acompanyar els pares perquè es desenganxin del fenomen conductual pròpiament dit i ajudar-los a entendre quin és
el malestar que causa aquesta conducta i altres aspectes de la vida mental i social dels seu fills.

Ens podem trobar amb famílies que col·laboren, però també amb pares i mares que rebutgen el problema i, en
conseqüència, el treball amb els psicopedagogs i, fins i tot, hi ha famílies que rebutgen que el fill sigui tractat. En
ocasions, ens podem trobar amb famílies en què predomina la complicitat i protecció del noi. Fins i tot hi ha famílies
que mostren una clara indiferència respecte del malestar que genera i pateix el seu fill.

En qualsevol d'aquestes situacions, el suport a la família per part de l'equip de professionals que s'enfronta al cas
passa, indiscutiblement, per inventar i crear les condicions que facin que els pares s'impliquin en l'atenció del seu fill i
que confiïn en l'equip per tal que ocupin del lloc que els oferim per a entendre què li passa al noi i que els passa a ells
davant la conducta i sentiments que el seu fill/filla expressa.

En un gran nombre de casos, l'angoixa i la dificultat per a elaborar una explicació sobre tot allò que ocorre en les
seves vides determina que les peticions que ens dirigeixen siguin de caràcter urgent.

Trobem aquí hi ha una relació estreta amb l'apartat "La valoració no és la resposta a una demanda imperiosa de
solucions".
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La demanda dels pares

Les seves demandes moltes vegades es presenten com preguntes imperioses en què es busca una fórmula que
suposadament nosaltres tenim sobre les seves preocupacions educatives. Acceptant el desafiament en aquests
termes (pregunta/resposta), sabem què ens espera: la impotència o la decepció.

En canvi, tornar-los la pregunta i suspendre la resposta ja és una manera de tornar-los la responsabilitat, això és la
seva capacitat per a respondre i, per tant, de construir un saber sobre això, que per a cadascú, esdevé un interrogant.

J. R. Ubieto (2004). La funció psicològica de l'espera: aplicacions en els àmbits clínics, educatius i socials. Full
Informatiu del COPC, 172, 8-9.

Concretament, alguns dels continguts entorn dels quals s'hauria d'articular un marc de treball amb les famílies, des
d'una perspectiva educativa i multidisciplinària (d'atenció integral a les necessitats i demandes que ens plantegen),
poden ser:

Informació, orientació i assessorament en relació a les característiques i font del malestar que pateix el seu fill;
el pas de la família a l'escola en les primeres edats, el moment de l'adolescència, la transició al món adult,
social i laboral.

Suport emocional. Els pares de l'alumne amb TC necessiten sovint suport per a superar el sentiment de dolor i
de malestar que tenen.

Convé que les diferents actuacions que es dissenyin per a donar suport i assessorament
a les famílies comptin amb el seu consentiment i tinguin una regularitat i continuïtat per

tal de poder reflexionar i debatre sobre tots els aspectes que siguin interessants per
orientar i tractar millor el cas. Comprendre i elaborar les experiències i esdeveniments

relacionats amb la vida i la subjectivitat dels pares també exigeix un temps dilatat perquè
pugui ser elaborat.

Per mitjà d'aquests espais de suport i ajut, la conversa i la confiança esdevenen un gresol
de condicions per a promoure que els pares puguin elaborar el seu malestar i evitin el

desbordament angoixant que els pot provocar la situació de tenir un fill o filla amb
aquestes característiques o la renúncia i l'abandonament de la seva responsabilitat com a

pares. 

Feu el disseny (continguts de treball i seqüència) d'una sèrie de sessions de treball a desenvolupar durant un curs
escolar (a raó d'una sessió mensual) per a un grup de mares i pares (de nens escolaritzats en l'etapa infantil) que
estan força preocupats perquè els seus fills manifesten sovint conductes disruptives i agressives en l'aula i en l'entorn
familiar i social.

El paper del psicopedagog 

Hem de tenir en compte dues idees clau sobre el paper del psicopedagog en el context familiar. La primera és que el
paper del psicopedagog s'ha de pensar en el marc d'una reflexió més general sobre les complexes relacions entre
família i escola en el món actual. Relacionada amb aquesta idea també cal considerar que el paper del psicopedagog
s'ha d'emmarcar sempre en un procés de treball multidisciplinari. Són dos aspectes fonamentals que modulen
fortament el desplegament del seguit de funcions que s'expliciten a continuació:

a. En tot el procés de valoració, disseny i seguiment de la proposta, el psicopedagog ha de participar en
l'avaluació dels factors familiars que poden incidir-hi.

b. Ha d'informar les famílies dels recursos de tipus educatiu, sanitari i social, per tal de col·laborar amb els pares
a l'hora de triar entre diferents opcions: vida futura, tractament, món del treball, escolarització i processos
formatius en altres centres, etc.
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c. Ha de promoure en l'àmbit de l'etapa infantil i l'educació primària un treball preventiu mitjançant activitats
relacionades amb temes sobre l'atenció i l'educació dels fills que siguin de l'interès de les famílies i que puguin
servir per a reconèixer i detectar una problemàtica conductual a l'inici, en el temps reactiu. Cal pensar que en
alguns casos l'espai de conversa i treball organitzat per l'escola és un dels pocs espais de diàleg on les
famílies poden abordar la problemàtica o els interessos que els fan conversar.

Inici reactiu. Trastorn d'ajust

El TC té un inici sovint llunyà, a la primera infància, i difícil d'identificar amb una manifestació clara de la conducta; sol
ser un inici silenciós. Els especialistes en salut mental parlen d'inici processal per a distingir-lo dels debuts abruptes i
aguts de les malalties simptomàtiques o greus. Per tant, l'inici cal buscar-lo lluny de les manifestacions sorolloses
d'etapes posteriors.

Convé que pensem en allò que hauria d'haver passat perquè el nen s'ajustés a les demandes familiars, les
actuacions educatives i les exigències que comporta la vida amb i entre els altres. La suma de les restriccions
culturals, les renúncies personals, les frustracions, els desenganys, etc. exigeix trobar contrapartides en el
funcionament mental de la persona. El més habitual és pensar que totes les renúncies i terrabastalls es poden
aguantar si la contrapartida és l'amor, l'estimació o el reconeixement dels adults significatius implicats en la
creixença. Però això no ha tingut lloc en la memòria de l'infant. L'infant es desperta i se sent malament al matí, té
reminiscències fragmentàries i punyents, i es dol per tot plegat. Reivindica, protesta, fa rebequeries perquè li donin
–a canvi de les seves renúncies– algunes recompenses per ajustar-se a les demandes i exigències.

El nen, en el procés de maduració i desenvolupament, no ha fet l'elaboració psíquica suficient per a poder compensar
les pèrdues que aquest procés comporta. I es dol de no trobar l'amor dels altres que el compensi de tanta renúncia i
desgavell en el funcionament propi de la primera infància.

En aquest període d'inici del quadre de la conducta, el nen manifesta ansietat flotant crònica i difusa, associada a
quadres d'hiperactivitat, hipoactivitat o d'alternança de totes dues. No sap què ha de fer per a ajustar el que li
demanen amb el que ell fa o vol fer. La intranquil·litat i la angoixa són sentiments que l'acompanyen en aquesta
situació.

On podem situar els signes d'alarma?

Els signes d'alarma assenyalen el malestar en la relació entre ell i els adults pròxims que s'adonen que la creixença
implica una economia del do. L'infant manifesta notablement que li és difícil separar-se de les persones significatives,
familiars i no familiars, i canviar d'espais o d'activitats. Tot plegat són sobresalts i interrogants que es plantegen sobre
el que fa i sobre la manera de prendre-s'ho els altres. Per tant, les respostes que dóna són confuses tant en el
desenvolupament com en la relació amb els altres. El to amb què l'infant encara la vida està marcat per un forta
labilitat emocional.

L'antropologia constata la importància de donar en la constitució i la dinàmica d'una societat.

Aquesta labilitat es manifesta amb un polimorfisme humoral que va des de la inquietud, la poca empatia, el mal
humor, la impulsivitat, la inhibició, l'astènia, la irritació, l'enuig, etc. a l'alteració del to muscular i corporal.

Les reaccions de pensament solen ser dissociades. Es tendeix a la sospita i a la interpretació no adequada, a la
vivència d'imposició de judicis, a la falta de reflexió, etc. L'infant té dificultats per pensar, per imaginar i per inventar, o
tot el contrari, té una imaginació malaltissa en front de la realitat incòmoda o no gratificant. L'aprenentatge se sol fer
per imitació, no per raonament simbòlic. Sol tenir problemes per atendre i concentrar-se. L'educació es torna rígida o
absent de control.

En les exploracions minucioses o en els canvis sobtats dels hàbits diaris comprovem fenòmens discrets de temor i
hipocondria: petites somatitzacions.

Els factors de protecció i confiança no són satisfactoris. Apareixen sospites i, de vegades, la constatació d'una
important absència de la figura contenidora, de Klein o de la figura de l'adult que vol coses i en prohibeix d'altres, de
Freud.

El diàleg amb l'alumne aporta petites dades que sorprenen si s'interpreten adequadament. Els fenòmens disruptius o
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disjuntius, ja siguin observats en l'atenció o en la memòria, i l'oblit impedeixen que l'alumne estableixi la seva història
linealment, la novel·la biogràfica o familiar sense llacunes.

La persona viu les seqüències d'acció en el sotrac produït per l'alteració de la lògica en l'articulació dels temps en el
verb. Sovint, el passat ve després del futur, o el relat es fragmenta, o les coses i els esdeveniments són viscudes en
present, o l'infant s'enfronta constantment als perills d'un futur incert.

Això és molt important i convé tenir-ho present perquè sol donar el to de les converses que, anys després, el tutor, el
psicopedagog o el clínic tindran amb ell per a intentar entendre el seu estat d'ànim i les actuacions. Aquests petits
detalls ens permeten, no només comprendre, sinó també entendre què cal fer.

Què cal saber en relació amb l'etapa inicial de la construcció del quadre trastornat de la conducta? L'emoció i la
interpretació dels fets davant els quals reacciona la persona no s'ajusten a la realitat; hi falta quelcom que ho faci
digerible, suportable; cal que el compromís permeti aguantar els esdeveniments que comporten renúncia i esperar a
canvi recompenses de tot tipus.

d. En la mesura que el psicopedagog s'hagi constituït en una figura de la confiança de la família, pot també fer de
mitjancer entre aquesta i l'escola per tal que la desconfiança no sigui el sentiment que impregni les relacions.
En cas que el vincle del psicopedagog encara no estigui fonamentat sobre la base de la confiança, convé
trobar o generar les condicions per a trobar un altre professional que pugui establir un vincle amb la família i
desenvolupar el seu treball a distància i en col·laboració amb altres professionals que hagin pogut mantenir
una relació basada en el consentiment i la confiança mútues.

e. Analitzar i reflexionar, amb l'equip de professors i de professionals que atenen els alumnes i les famílies, si els
canals de relació de la família amb l'escola (reunions amb els pares del grup o classe, entrevistes individuals,
l'ús de l'agenda, etc.) faciliten o eviten les ruptures i discontinuïtats entre els dos. Cal vetllar per no afectar el
sentiment de confiança que necessiten les relacions amb les famílies dels alumnes amb TC. Sobretot quan no
acaben de confiar en el tracte que el seu fill rep a l'escola.

La conversa amb la família

La intervenció en el context familiar de l'alumnat amb TC té com a objectiu principal buscar un lloc als pares i les
mares dels alumnes i la posició subjectiva que tenen des d'on puguin fer-se càrrec d'allò que pensen i diuen. Un lloc
on fer efectiu el dret a parlar i dir, fins i tot per a dir que no, per a oposar-s'hi, per queixar-se, etc. Un lloc per a la
conversa, ja que és aquí on es construirà la confiança necessària perquè la família es comprometi en el procés de
valoració i en el posterior treball amb el fill.

Com fer lloc a la subjectivitat dels pares? "Fent explícit que comptem amb el seu coneixement, que volem que ens
transmetin el que saben del noi" (Baio, 2001). Tot el procés està modulat per un factor de gran importància en
aquests tipus de casos: tant per als alumnes com per a les famílies és una situació en què inicialment no ens han
escollit i, per tant, hem de deixar un temps perquè ens acceptin i ens atorguin la categoria de persones competents
per a tractar la situació del seu fill.

Des del primers moment convé mantenir una posició de no-rivalitat, de no-confrontació amb la família. Han de
percebre i verificar en el transcurs del procés que no intervenim des de l'hostilitat, la imputació o el retret. Si fem un
lloc als pares com a subjectes, ens atorgaran la confiança i consentiran la nostra actuació i intervenció: ens inclouran
com a interlocutors en la conversa. Si troben en nosaltres un lloc com a subjectes, probablement trobaran maneres
de convertir-se en millors interlocutors del seu fill, i l'ajudaran així a elaborar i suportar millor el malestar.

Reptes de futur 

Fins aquí hem exposat quina és la realitat i quines són les necessitats de l'alumnat amb TC i de les famílies, i també
com s'articula el treball interdisciplinari que fa possible un model d'atenció ajustat a aquesta realitat.

Si bé cada vegada més la comunitat educativa posa èmfasi en les dificultats d'atendre un col·lectiu d'alumnes tant
específic, també és cert que aquestes dificultats generen un debat i un treball des dels diferents centres i serveis;
debat que ha permès avançar-hi i ha comportat diverses iniciatives, tant des de la xarxa psicopedagògica i
sociosanitària com des de les administracions.

A continuació es descriuen algunes de les qüestions que haurien de comportar una reflexió en tots els àmbits
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–professional, institucional, polític–, sempre amb l'horitzó d'aprofundir en la comprensió d'aquesta problemàtica i en la
construcció progressiva d'iniciatives i propostes per a fer una atenció ajustada a la realitat i als reptes que ens
plantegen els alumnes amb TC.

Cap a un model d'atenció global: promoure una visió plural i oberta de la problemàtica 

Molts dels aspectes que contribueixen a delimitar la resposta als TC estan fora del marc (i del control) escolar, i el
sistema educatiu no pot resoldre sol aquests problemes. Cal dissenyar i articular maneres d'atendre aquest conjunt
de necessitats personals de caràcter global a partir de la coordinació i intervenció d'altres professionals (psicòlegs
clínics, psiquiatres, treballadors socials, etc.) i departaments (Salut, Benestar Social, etc.) implicats en la millora del
benestar i la qualitat de vida dels nostres infants i joves.

Sovint assistim a un fet cabdal, l'agreujament i persistència en el temps del trastorn, que pot produir una important
minusvàlua personal i generar-ne al voltant imaginaris col·lectius de frustració i fractura social. Per tal d'evitar-ho, i
facilitar l'habilitació de l'alumne, cal:

que la persona que presenta TC entengui la significació negativa i persistent que té de la seva realitat;

que la família col·labori en la promoció personal d'un membre amb dificultats;

que la comunitat escolar qüestioni la posició defensiva i de l'alarma que tendeix a segregar els individus amb
conductes desajustades o inadaptades;

que la coordinació interdepartamental promogui la prevenció primària i secundària per tal de frenar els elevats
costos personals, socials i materials que genera el trastorn;

que es promoguin serveis de suport a l'escola que implementin programes d'atenció educativa i terapèutica
globals.

Amb aquesta perspectiva, convé promoure una visió plural i oberta de la problemàtica dels TC que consideri alhora la
dimensió educativa i la dimensió terapèutica del malestar psíquic, una forma d'apropar-se a aquests infants i
adolescents que a la vegada faciliti comprendre l'abast de la problemàtica que presenten, dispensi una atenció
hospitalària, asseguri un acompanyament continuat en l'evolució personal i comporti narrativitat en el procés vivencial
de l'alumne i de la seva família.

Per afavorir aquest plantejament convé impulsar i desenvolupar un model d'atenció educativa i sanitària integral
per als alumnes que presenten TC.

Condicions per a promoure una atenció global i integral 

L'atenció integral de l'alumne amb TC té com a principal finalitat facilitar la subjectivació del malestar o la solució de
l'estancament personal i formatiu. El conjunt d'aquesta atenció integral convé desenvolupar-lo en el centre educatiu i,
un cop aconseguida la millora educativa i terapèutica de l'alumne i l'estabilització de les relacions familiars, si cal,
seguir una atenció clínica externa que es derivarà al CSMIJ. Per aconseguir-ho cal el següent:

1. Promoure en l'escola un pla d'informació i prevenció dels TC.

2. Dissenyar i implementar un model d'atenció educativa i terapèutica integral en el centre.

3. Donar suport tècnic, assessorament i pautes de treball als docents amb una formació suficient per a
comprendre la situació personal dels alumnes, afavorir el procés de subjectivació del seu patiment i augmentar
la competència docent que afavoreixi l'acció educativa amb aquest perfil d'alumnes.

4. La construcció del cas amb l'equip docent del centre.

– Acompanyar en el procés quan els entrebancs en el creixement i en l'evolució personal palesen un
estancament psíquic o un curs psicopatològic.

– Dur a terme un tractament educatiu i terapèutic amb la participació dels pares o tutors.
– Fer reunions de coordinació i anàlisi del cas amb els professionals implicats amb l'assignació d'un temps

per a planificar la resposta global necessària i coordinar el conjunt d'especialistes i professorat.
– Fer el seguiment dels casos identificats.

El treball interdisciplinari i la coordinació 

Un apartat, vinculat a tots els anteriors, és el constituït per les coordinacions imprescindibles amb altres dispositius i
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equips, tant de la xarxa sanitària com d'altres xarxes. En aquest sentit pot ser necessària la coordinació amb els
serveis següents:

EAPS: equips d'assessorament psicopedagògic.
CSMIJ: centres de salut mental infantil i juvenil.
EAIA: equips d'atenció a la infància i l'adolescència en situació de risc.
SSAP: serveis socials d'atenció primària, que treballen amb les famílies.
Serveis de pediatria: serveis que s'ocupen de la salut general dels infants i adolescents.
Centres de salut mental d'adults: centres que poden fer-se càrrec de l'atenció dels familiars.

La intervenció dels diferents serveis configura un marc complex però sovint imprescindible per tal d'assolir els
objectius definits anteriorment.

D'altra banda, tenint en compte la complexitat d'aquest tipus de trastorns i les crisis que es poden produir al llarg del
curs psicopatològic, és important preveure la intervenció puntual d'altres recursos de la xarxa de salut mental infantil i
juvenil, com són l'hospital de dia, les emergències psiquiàtriques, Unitat d'Hospitalització d'Aguts, etc.

La continuïtat en la intensitat dels suports 

Aquest títol és molt interessant i necessari, ja que està en sintonia amb determinats plantejaments de l'AAMR.

En relació al grau de suport que cal proporcionar, és important valorar la conveniència de mantenir el nombre de
suports necessaris per a donar una resposta ajustada i continuada en el temps. Les propostes d'intervenció
dissenyades en cada cas no han de ser puntuals o intermitents. Al contrari, l'atenció educativa i psicopedagògica
específica, i els tractaments psicològics que derivin del procés d'avaluació psicopedagògica i multidisciplinària, s'han
d'aplicar amb una intensitat i regularitat adients i suficients per a la problemàtica que plantegi cada cas (de més o
menys intensitat, amplitud, freqüència o durada).

En la provisió dels diferents serveis educatius i sanitaris és molt important posar èmfasi en la idea de procés
mitjançant propostes d'actuació que s'adaptin als diferents moments de la problemàtica educativa i mental d'aquests
alumnes. Cal, doncs, dissenyar procediments i mecanismes de coordinació ajustats a aquests canvis: d'acord amb el
moment evolutiu del trastorn, el plantejament educatiu i terapèutic varia i cal adaptar-lo a la nova situació.

Introduir canvis en l'estructura i organització dels centres i noves prestacions
professionals 

Ja hem dit que, el disseny, organització i funcionament d'aquests tipus d'actuació s'ha de desplegar d'acord amb el
principi d'atenció integral i funcionament interdisciplinari en els àmbits d'educació i de salut mental. Això ha d'implicar
previsions organitzatives, pressupostàries i normatives que articulin en els centres els serveis i les prestacions que
proporcionen les instàncies sanitàries per a atendre les poblacions abans descrites. En aquest sentit, caldrà incloure
nous serveis o prestacions de caràcter sanitari en contacte continuat amb centres docents considerats llocs
de treball –dotació de personal– que possibilitin la provisió de suport en salut mental.

D'altra banda, convindrà flexibilitzar i innovar l'estructura i organització dels ensenyaments –i del mateix sistema
educatiu– que ha d'estar dissenyat de manera que impulsi canvis organitzatius, recursos materials i personals, i
finançament que permetin un disseny institucional que incorpori les mesures que facilitin una atenció global que inclou
un ensenyament atent a l'extrema diversitat de l'alumnat amb TC.

Resum

Els TC no són entitats clíniques; els nois i noies amb aquesta problemàtica es poden agrupar perquè comparteixen un
traç, amb matisos i graus: són identificables per compartir un sentiment de la vida. Tots ells participen d'un sentiment
fruit de la sensació d'haver viscut la despossessió, la pèrdua d'alguna cosa que no s'expliquen i que els fa persistir en
una conducta que podem interpretar com la manifestació silenciosa del dret a ser considerats i ajudats a
sobreposar-se d'un sentiment mòrbid, dolorós i entristidor.

Allò que caracteritza el TC és que la conducta alterada s'identifica perquè l'alumne manifesta de forma persistent i
repetida una resposta, una acció fixa davant determinades situacions. El TC, com a tal, és la culminació d'un procés
evolutiu i s'obre a un ventall ampli de manifestacions en la següent edat de la vida, aquella que va de la joventut a la
maduresa.

Entendre de què parlem, comprendre el sentiment de "desposseït" o de "desheretat" és de vital importància per a
poder treballar l'itinerari més convenient en el mosaic de recursos que les xarxes educativa i sanitària han desplegat
al llarg dels últims vint anys a Catalunya.

52 de 59

Els trastorns de conducta



En termes generals són nois i noies que són capaços d'aprendre; però, com podem facilitar l'accés a les situacions
d'aprenentatge a algú que les distorsiona i/o rebutja? Aquest és el problema central amb el qual ens trobem a l'hora
de plantejar el procés educatiu dels alumnes amb TC.

Ens trobem amb la necessitat de promoure una resposta adaptada que implica dos tipus d'actuacions bàsiques per
part dels professionals en la interacció amb els alumnes: transformar les conductes i cercar el consentiment.
Ambdues requereixen repensar el disseny i l'organització actuals de l'escola i especialment de l'ESO.

L'educació dels alumnes amb TC demana una flexibilitat notable en el tractament de la norma i les sancions. Això no
vol dir que no s'hagin de plantejar límits i sancions per a aquests nois. El problema rau en com fer-ho per a no
alimentar més la posició disruptiva i de rebuig.

En aquest sentit, el referent fonamental per a l'actuació conjunta de professionals i alumnes no és la disciplina i la
normativa, sinó el consentiment mutu dels interessats: els alumnes, les famílies i l'equip de professionals.

Una vegada analitzat aquest conjunt de referents, en el mòdul s'exposa la necessitat de promoure una visió plural i
oberta de la problemàtica dels TC que consideri alhora la dimensió educativa i la dimensió terapèutica del malestar
psíquic. És una manera d'apropar-se a aquests infants i adolescents que a la vegada facilita comprendre l'abast de la
problemàtica que presenten i dispensa una atenció que doni hospitalitat, asseguri un acompanyament continuat de
l'evolució personal i comporti narrativitat en el procés vivencial de l'alumne i la família. I per afavorir aquest
plantejament i garantir una resposta realment ajustada a la realitat i les necessitats d'aquest col·lectiu d'alumnes,
convé impulsar i desenvolupar un model d'atenció educativa i sanitària integral.

Activitats

1. De la lectura del mòdul es desprèn que disposar d'un conjunt de relats i observacions sobre diferents
situacions de comunicació i interacció dels alumnes amb TC pot ser de gran importància a l'hora d'elaborar el
relat del procés d'avaluació psicopedagògica que s'ha seguit amb un alumne. El recull d'observacions de la
conducta en diferents escenaris de l'escola contribueix a investigar i entendre quines poden ser les variables o
condicions d'emergència d'algunes actuacions en el context escolar, que poden contribuir a activar o alimentar
el malestar de l'alumne.

Dissenyeu un registre individual d'esdeveniments significatius relacionat amb les actuacions d'un alumne.
Aquest registre hauria de servir posteriorment com a punt de partida per a elaborar un relat sobre les diferents
conductes que ha expressat un alumne en un període de temps determinat (en aquest cas durant el període
d'avaluació).

Per tal de fer aquesta activitat podeu rellegir el punt 3 de l'apartat, "Les idees força que orienten el procés d'avaluació
psicopedagògica dels alumnes amb TC". També podeu consultar l'apartat "Els àmbits de la valoració", que aporta
informació rellevant per a resoldre l'activitat.
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Nom:                                                 Professional:
Data:                                                 Hora:
Escenari o context escolar en què participa l'alumne:

 
Situació d'interacció i comunicació:

 
Conducta problemàtica que emergeix, manera i intensitat que pren l'expressió actuada del malestar:

 
Resposta social a la conducta del noi i reacció posterior de l'alumne a aquesta resposta:

 
Hipòtesis i possibilitats:

 

Nom de l'alumne

Observador/professional que elabora el registre

Data

Hora

Escenari escolar en què participa l'alumne: pati, passadissos, lavabos, aula, taller, entrada a l'escola, sortida, etc.

Situació interpersonal (d'interacció i comunicació) que es produeix en l'escenari: què succeeix, qui ho fa i amb què.

Conducta problemàtica que emergeix: manera que pren l'expressió de l'acció del malestar del noi en la situació
d'interacció i comunicació.

Resposta social a la conducta i reacció posterior de l'alumne a aquesta resposta: actuacions del professor, d'altres
companys i/o altres persones que responen a la conducta de l'alumne, i reacció de l'alumne a les accions que li han
adreçat els altres.

Hipòtesis sobre les condicions personals i contextuals que han fet emergir la conducta. Possibilitats d'introduir canvis
en la manera de relacionar-se (interactuar i parlar) amb l'alumne.

2. Elaboreu el guió dels aspectes que s'haurien de tenir en compte en el disseny de la resposta educativa
d'una sèrie d'alumnes que, en el context d'un IES, plantegen el perfil de TC que ha estat exposat en aquest
mòdul.
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S'ha de partir de la implicació del conjunt de professionals que hauran d'intervenir si es vol establir un autèntic treball
col·lectiu. Una vegada entès i compartit aquest model d'atenció, l'orientació de la resposta haurà d'incidir en els
aspectes següents:

Caldrà tenir el consentiment dels alumnes per a interactuar amb els professionals com a primer pas per a
establir i restaurar vincles socials.S'haurà d'ajudar els nois a transformar les conductes de rebuig i agressió cap
als altres, cosa que els permetrà interessar-se per la relació amb els altres i pels coneixements culturals. En la
mesura que això sigui possible, accediran a les propostes d'atenció global i a l'interès en l'aprenentatge.

Serà fonamental facilitar-los les condicions perquè tolerin parlar del malestar i perquè emergeixi el desig i
interès en formar-se i en aprendre. S'haurà de tenir molt en compte que els continguts curriculars que se
seleccionin estiguin clarament relacionats amb la seva experiència personal i social i amb els seus interessos.

En definitiva, caldrà promoure que aquests nois participin i s'impliquin en les situacions i propostes més adequades
per a poder desenvolupar progressivament un projecte de vida que els permeti vincular-se socialment.

3. Expliqueu què caracteritza l'anomenada dialèctica de la píndola en els TC.

Es realitza en un marc dialèctic. És condició necessària el consentiment del noi i de la família o tutor. La dialèctica de
la píndola es pretén que s'elabori per mitjà de la paraula, en el treball col·lectiu, conjuntament amb les altres
disciplines amb les quals participa en el tractament. Triga el mateix que el tractament i es pot dur a terme fins i tot
sense que el noi prengui cap psicofàrmac. L'objectiu és afavorir l'aparició d'allò que és més particular de cada noi,
d'allò que li és més propi, de la subjectivitat, de manera que no abandoni la tasca de fer-se subjecte del seu destí.

Bibliografia

Bibliografia bàsica

F. Bárcena i J. C. Mèlich (2000). La educación como acontecimiento ético. Natalidad, narración y hospitalidad.
Barcelona: Paidós.

En aquest text, els autors plantegen la importància de l'educació, no només com un intercanvi o una relació de
reciprocitat i simetria, sinó sobretot com una acció ètica que dóna sentit a conceptes com ara el tacte i l'hospitalitat,
que en configuren l'essència. Tanmateix, el concepte d'educació que es defensa en aquest llibre subratlla la
necessitat de trobar una base per a exercir la responsabilitat en el passat, en el record i en la memòria. Es proposa
una educació que parteix del respecte envers l'educand i la seva autonomia, de manera que la relació que implica
l'acte educatiu no esdevingui una relació de força o de domini.

Es tracta, per moltes raons, d'un text fonamental per a entendre també el treball amb l'alumnat amb trastorns del
desenvolupament i que fa reflexionar sobre la posició del professional en la relació que implica l'educació d'aquest
col·lectiu de nois i noies.

A. Cordié (1998). Malestar en el docente. La educación confrontada con el psicoanálisis. Buenos Aires: Nueva Visión.

En aquest text la psicoanalista francesa Annie Cordié, a partir de la seva experiència d'anys de treball en comú amb
mestres, manté un debat animat amb l'educador virtual que no renuncia a acompanyar l'alumne en els seus malestars
i patiments. El medi són alguns casos d'educadors en anàlisi.

El diàleg, d'estil socràtic, l'anima a mostrar com d'important és tenir cura del concepte de divisió subjectiva –conscient
i inconscient– i l'operativitat del concepte de símptoma per a entendre les conductes, les inhibicions, les impotències i
les ansietats de l'educand, però també del mestre en la relació amb la cultura i els aprenentatges.

P. Meirieu (1998). Frankenstein Educador. Barcelona: Laertes.

Philippe Meirieu presenta en aquest text un seguit de postulats educatius i de propostes d'actuació sobre la base d'un
principi fonamental: educar sense fabricar. En aquest procés educatiu els nens i els joves necessiten ser acollits pels
adults que els han d'ajudar a relacionar-se i introduir-se en el món. Però aquest acolliment no es pot pensar en
termes de fabricació d'un altre (mite de Frankenstein) sinó que ha de materialitzar-se perquè genera les condicions
que permeten als infants i joves construir-se a si mateixos. El que és normal, ens diu, és que el nen es resisteixi, que
aquell que es construeix no es deixi portar per l'educador, sobretot perquè ens recorda que és un subjecte en
construcció i no un objecte a construir. Un subjecte que ha de decidir ell mateix aprendre. L'educador no té poder
sobre aquesta decisió. Però si que té poder per a proposar i dissenyar les condicions que possibiliten aquesta decisió.
Condicions que passen per fer-li un lloc a l'alumne i oferir-li mitjans perquè l'ocupi. En aquest plantejament, l'autoritat
la concedeix el nen com a resposta a la responsabilitat que ha pres l'adult d'acollir-lo sense dominar-lo. El llibre
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ofereix tota una sèrie de propostes educatives orientades per aquests principis que són de gran utilitat per a abordar
la problemàtica dels nois amb TC. Acollir el malestar, cercar el consentiment, crear les condicions per a establir un
vincle, promoure la conversa i l'aprenentatge són idees que es poden deduir del text. De fet, és un llibre que promou
la inclusió, ja que les reflexions que proposa estan pensades per a tot tipus d'alumnat. Si aquesta manera d'entendre
l'educació i l'ensenyament es desplega ordinàriament en les aules regulars, de ben segur que els alumnes amb TC
que ens trobéssim en aquestes aules serien objecte d'un altre tractament.

M. van Manen (1998). El tacto en la enseñanza. El significado de la sensibilidad pedagógica. Barcelona: Paidós
("Educación").

Amb el concepte de tacte l'autor ens proposa recuperar i restaurar una manera de relacionar-se oblidada, o absent,
entre adults i nois. Com molt bé sintetitza Van Manen, tenir tacte, en sentit general, significa que respectem la dignitat
i subjectivitat de l'altra persona i que tractem de ser receptius i sensibles a la vida dels altres, siguin joves o vells. Max
Van Manen ens proposa en aquest llibre una forma d'entendre l'educació i l'ensenyament que trenca frontalment amb
la idea que l'autonomia és l'únic pilar bàsic de l'educació i la pedagogia: el tacte és la pràctica per a orientar-se cap als
altres, ja que no es pot experimentar la subjectivitat de l'altre si no s'aconsegueix superar el centralisme del propi ser
en el món. En efecte, el tacte és la manera de ser sol·lícit amb l'altre i sempre estar al servei de la persona a la qual
es dirigeix. Implica un interès veritable pel benestar del nen. S'entén la pedagogia com allò orientat cap al nen. Els
educadors amb tacte desenvolupen un atenció i una cura (acolliment) de l'altre que se sol·licita amb la singularitat
dels nens i de les seves vides. Ser sol·lícit és tenir sempre present com experimenta el nen una situació o relació que
se li proposa aprendre. L'autor introdueix un conjunt de conceptes relacionats amb el tacte que són de gran
transcendència en la interacció amb els alumnes amb TC: el moment pedagògic, la situació pedagògica, la relació
educativa, l'acció educativa, la reflexió anticipativa, l'acció sol·lícita, etc. Una relació educativa amb els alumnes que
presenten TC entesa des del tacte ens ha de permetre utilitzar aquest concepte en el tracte amb aquest col·lectiu de
nois i noies. És important mantenir una atenció sol·lícita amb la singularitat que presenten els TC: el seu malestar. És
fonamental, doncs, tenir tacte amb ells per tal que emergeixi l'estabilitat i seguretat que aquests nois necessiten per a
arriscar-se a parlar i a confiar en l'adult. Aquest també és un llibre que ens obliga a reflexionar sobre la posició del
professional en la relació amb aquest col·lectiu de nois i noies.
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Ullrick Beck

Professor de sociologia a Londres i Munic. Probablement es tracta d'un dels sociòlegs més aguts sobre les
transformacions de la societat occidental en el capitalisme global.

La seva obra parteix de l'anàlisi de les conseqüències que té la idea de risc en la modernitat. Tracta les idees de
felicitat i llibertat en l'individualisme de principis del segle XXI. Considera que molts dels conceptes del pensament
modern no han caducat, sinó que pateixen d'una adducció cap a l'era postmoderna. Són zombis perquè conserven la
presentació formal d'abans, però impliquen una explosió de significacions i de sense sentits propis dels bricolatges
dels arguments d'ara. Tres conceptes zombi claus són: família, formació i treball.

Juntament amb la seva dona, Elisabeth Beck-Gersheim, professora de sociologia a la Universitat d'Erlangen, ha
publicat El normal caos del amor a l'editorial Paidós.
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Pediatra i psicoanalista britànic. Va ser president de la Societat Psicoanalítica Britànica dos cops, del 1956 al 1959 i
del 1965 al 1968. És reconegut principalment per la recerca que ha fet sobre les implicacions de la relació
mare/lactant. Descobreix la importància d'objectes associats a la criança en el seu paper de mediador o transicional
entre la dependència i la separació de la mare.

Influeix de manera decisiva en la higiene de les relacions maternals-infantils i en les consideracions sobre la
maduració humana.

La política de l'OMS sobre la criança, liderada en els anys cinquanta i seixanta del passat segle pel psicoanalista John
Bowlby, li deu molt per la contribució científica.

Otto F. Kerberg

Psicoanalista autodidacta i supervisor en el Centre d'Entrenament i Investigació Psicoanalítiques de la Universitat de
Colúmbia. Professor de Psiquiatria en el Medical College de la Universitat i president associat i director mèdic del New
York Hospital-Cornell Medical Center.

Ha estat president de l'Associació Internacional Psicoanalítica.

Als anys setanta del segle passat configura la síndrome de la personalitat fronterera. Fa una revisió interessant dels
treballs del francès J. Bergeret sobre el quadre límit a partir de l'estudi de la personalitat patològica i la normal.

Es pot trobar en català una excel·lent monografia en sintonia amb aquest autor de Víctor Hernández titulada Patologia
Narcisista i borderline, publicada a Monografies de la Fundació Vidal i Barraquer (1991, núm. 2).
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