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"En estudiar la naturalesa humana amb la seva capacitat per

a establir relacions individuals i socials, arribem a comprendre

que portem un cabdal d'energia natural que, en no esser acon-

duida i dirigida, es malgasta o dona hoc a pertorbacions. De

vegades, si no es desenvolupa, sembla estroncar-se o patir al-

teracions.

Margaret RIBBLE

Aquest es el drama dels nens ben dotats intel-lectualment i que no poden uti-

litzar el seu potential, co que planteja repte als pedagogs, psicolegs i psiquiatres

infantils.

1. Introduccio

Considerem el fenomen de la inhibicio intellectual com un proces actiu que re-

presenta la insercio dunes pertorbacions en el funcionament de la intel ligencia; i

que comportarien un emmalaltiment progressiu que pot arribar a una debilitat mental.

El nostre interbs to dos vessants:
En primer Iloc I'aspecte social de prevencio d'aquest trastorn, en segon Iloc, la

importancia que considerem que to delimitar el concepte d'inhibicio intellectual, car

creiem que encara es poc aclarit, i poder, Ilavors, diferenciar-la de les afeccions or-

ganiques o debilitat mental genu'ina, les quals poden donar simptomatologies sem-

blants, malgrat que el trastorn de fons sigui ben diferent.

De la nostra preocupacio per a no menysprear aquestes possibilitats, ha nascut

I'impuls d'aquest treball. Ja que, en el Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil de

('Hospital de Sant Pere Claver, veiem una part important de nens intel-ligents portats

a la consulta amb motiu d'un baix rendiment escolar, que es manifesta per una falta

d'interes pel coneixement i I'aprenentatge en general, i que pot esdevenir la causa

d'un deteriorament en les possibilitats de realitzacio personal, professional i d'inte-

gracio social.
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2. Delimitacib dels conceptes:
A) Intel • ligencia . B) Inhibicio . Inhibici6 intel • Iectual

A) Intel•ligencia

a) Des del punt de vista de la Psicologia classica, es considerava la intel-ligen-
cia com innata i els coneixements que anava adquirint el subjecte eren els que li per-
metien desenvolupar-la. Per tant, aquest enfocament emfasitzaria el vessant genetic

i I'adquisicio mecanica acumulativa dels coneixements.

b) Un altre enfocament era que la intel-ligencia nomes es considerava en el seu
aspecte de coneixement cultural, centrant-se en un vessant mes fenomenologic.

c) L'escola Piagetiana enten la intel-ligencia com la interaccio entre el subjecte
i el medi ambient.

Des de l'optica del nostre treball clinic, considerem la inhibicio intellectual, no
com un fenomem degut a una alteracio del desenvolupament intern dels processos
intellectuals, sing mes aviat com un resultant de la interaccio entre aquests i els pro-
cessos emocionals.

Segons Piaget, hi ha un paral•lelisme entre desenvolupament afectiu i evolucio

del pensament, perque els sentiments i les operacions intellectuals formen aspectes

complementaris de tota activitat psiquica. L'afirmacio que afectivitat i intel•ligencia

son indissociables pot donar Iloc a significats molt diferents:

a) Que I'afectivitat estimula o dificulta les operacions intellectuals, per tant se-
ria causa d'acceleracions o pertorbacions del desenvolupament intellectual, pero no

modificaria les estructures de la intel•ligencia en tant que tats. Aquest paper accele-

rador o pertorbador es incontestable.

b) L'afectivitat interve en les mateixes estructures intellectuals, es la font de

coneixements i operacions cognoscitives originals. Piaget arriba a la conclusio que

I'afectivitat no es l'origen de l'intel-lecte, sing que en proporciona I'energia.

Tant en la teoria de Piaget com en la psicoanalitica, s'estableix un paral•lelisme,

amb complementarietat i concordanca entre factors afectius i intel•lectuals. Totes dues

afirmen que el desenvolupament psicologic es produeix per interaccio entre factors

intrinsecs maduratius i factors de I'experiencia. En ambdues es subratlla el paper del

conflicte. La teoria psicoanalitica es refereix al conflicte emocional i la de Piaget al

que es produeix entre diferents estructures de la intel•ligencia.

Les dues vies d'enfocament, els dos metodes, es troben sovint en un terreny

coma, i si el metode genetic dona compte de la successio normal de les adquisicions

del nen, la psicoanalisi s'ha dirigit cap a l'estudi del condicionament de les detentions i

irregularitats en aquesta evolucio.

Entre els autors psicoanalitics, Bion planteja una teoria del pensament a partir

de les primeres experiencies relacionals del nado amb la seva mare o la persona que

fa aquesta funcio. La mare representa, en els primers temps, un puntal basic de con-

tencio per li permetra de fer mes digeribles tota una serie d'estimuls del mon extern,

que altrament serien aclaparadors i desintegradors per al seu jo fragil i immadur.

Postula I'existencia d'una preconcepcio innata del pit (1) que ja des del naixe-

ment impulsa el nado a buscar-lo i relacionar-se amb la mare. Aquesta recerca es

fara a partir de les seves sensations de gana i malestar.

(1) La preconcepcio pot esser considerada en psicoanalisi corn analoga al concepte Kan-

tia de 'pensament buit'.
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La conjuncio de la preconcepcio, abans esmentada, amb I'experiencia de satis-

faccio (realitzacio: adonar-se de) dona Iloc a la formacio d'una concepcio sempre

Iligada a 1'experiencia de gratificacio de les necessitate.

Aquest autor afegeix encara la importancia d'un altre element: la frustracio. Pos-

tula que el desenvolupament del pensament i de la capacitat de pensar sempre van

Iligats a la frustracio.

Segons Bion, el pensament sempre es el resultat d'una preconcepcio mes una

frustracio; es a dir, hi ha una expectativa que no s'acompleix que estimula la capaci-

tat de pensar. Ens parla de la capacitat innata de tolerancia a la frustracio. Si aques-

ta es suficient, l'absencia de satisfaccio esdev(§ un pensament que fa que la frustra-

cio tolerada sigui una experiencia que augmenti aquesta capacitat. Si la capacitat de

tolerancia a la frustracio es insuficient, I'absencia de satisfaccio, que es sentida inter-

nament com una presencia agressiva, confronta I'aparell mental amb la necessitat de

decidir entre:

a) evadir la frustracio;
b) modificar-la.

Un exemple de manca acusada de tolerancia a la frustracio, es I'atac que fa el

psicotic a la percepcio de la realitat que defuig, refugiant-se en un mon de fantasia

delirant.

Con hem dit, si la tolerancia a la frustracio no es massa intensa, es produeix la

modificacio a traves del pensament. Ara be, es pot donar, pero, una situacio interme-

dia en la qual la intensitat de la intolerancia sigui suficient per a no permetre al

subjecte acceptar plenament la realitat. Es el cas que podria donar floc a la inhibicio

intellectual i al qual ens referirem en aquest treball. Creiem que, aleshores, la perso-

nalitat desenvolupa omnipotencia com a substitut del pensament. Aixo implica que

s'assumeix l'omnisciencia o pseudo-coneixement com a substitut de l'aprenentatge a

traves de I'experiencia. En els dos casos, dels quals parlem en I'apartat quatre, hi ha

un comportament pseudo-adult imitatiu juntament amb una negacio de les dificultats.

Podem dir que el subjecte, segons el seu grau d'intolerancia a la frustracio, pot

desenrotllar:

a) mecanismes psicotics: per evadir la realitat;

b) inhibicions intellectuals.
Money Kyrile, basant-se en la teoria del desenvolupament conceptual de Bion,

diu que el nen esta preparat de forma innata per al coneixement i que els impedi-

ments son principalment emocionals. Les dues tasques mentals que tot nado ha de

realitzar per a sobreviure son:

a) I'adquisicio d'uns quants conceptes (o classes denotatives) que considera

determinats de forma innata; i,

b) la localitzacio dels elements d'aquestes classes en un sistema espai-

temporal que no esta determinat congenitament.

En aquest pont que estableix entre desenvolupament emotional i desenvolupa-

ment cognoscitiu, Money Kyrile planteja que I'acte basic de desenvolupament cog-

noscitiu es el reconeixement:

1) dels elements de les conceptions innates;

2) de les experiencies emocionals en un nivell de consciencia, com elements

d'aquest concepte ja format en un pla inferior.

Recordem que el reconeixement depen de la capacitat per a seleccionar una

percepcio que per la seva carrega afectiva deixaria petja mnemica (no recordem el
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que cau per fora dels nostres interessos), i per aquesta mateixa carrega es buscaria
de nou entre els records.

Per arribar a la maduresa conceptual, el desenvolupament d'aquest pensament
recorre normalment tres estadis:

1) identificacio concreta (reconeixement de la mare).
2) representacio ideografica inconscient (el record de la mare quan no hi es), i,

3) representacio conscient predominant verbal (poder anomenar-la).

Si s'arriba a aquest ultim estadi teoricament sense passar pels altres dos, el

concepte resultat sembla esser inservible per al desenvolupament emocional. En un

dels casos que hem estudiat, hi ha problemes d'aquests tipus: la pacient to un nivell

verbal molt ric, empra paraules adultes que no to integrades. El seu desenvolupa-

ment emocional insatisfactori no li permet utilitzar els seus coneixements d'una ma-

nera util per a la seva relacio amb el medi, sing que se li presenten com aillats i

mancats del nexe amb la realitat, com si fossin adquirits al marge de I'experiencia.

BION: desenvolupament del pensament

PRECONCEPCIO + EXPERIENCIA DE SATISFACCIO ( de la gana ) CONCEPCIO
PRECONCEPCIO + FRUSTRACIO -. PENSAMENT

MECANISMES:

- EVADIR LA FRUSTRACIO (cas extrem del psicotic)

- MODIFICAR-LA (mitjancant el desenvolupament del pensament)

La primera preconcepcio innata que funciona en la ment del nado es ',el pit,,.

(AixO es veu recolzat per I'existencia del reflex de succio.) Pero la primera experien-

cia d'alimentacio sembla que tindria I'efecte de limitar la classe denotativa. La imatge

mnemica del primer element que es reconeix actua com una mena de nom de la clas-

se, condiciona una relacio individual especifica, de manera que el bebe nomes pot

esser satisfet per aquest i no per un altre qualsevol. Una classe representada per

una imatge mnemica que funciona com un nom, es un concepte. Ell ho situa doncs,

com el generador del primer concepte. A un altre nivell ho compara al proces que han

observat els etolegs en termes de conducta animal al qual donen el nom d',,imprin-

tingr'.

Fins aqui I'autor ens parla de I'adquisicio dels conceptes (o classes denotati-

ves). Segons ell la segona tasca que ha de realitzar el nado es localitzar els mem-

bres d'aquestes classes en un sistema espai-temporal que no esta determinat con-

genitament.

La base primera a partir de la qual el bebe podra desenvolupar els conceptes

basics d'espai i temps, es a partir d'una divisib en tres temps:

1) un periode de satisfaccib de la gana;
2) un periode de record de I'experiencia d'alimentacio;

3) un periode d'espera.

Es a dir, a partir de les imatges mnemiques de les experiencies d'esser alimen-

tat, el nado, que d'entrada no to idea de temps ni d'espai, i que quan to la nocio que

alga I'alimentara, podra recordar-les, desenvolupar la capacitat d'espera i per tant,

adquirir una primera divisio d'espai i de temps, la qua[ formara una base estable per

estadis de representacio mes complexes, que posteriorment li permetra deslligar el
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temps i 1'espai, dels seus ritmes biologics de necessitat-satisfaccio. En aquest sentit

es prou significatiu que ja Aristotil no parli en abstracte de I'espai o del temps, sing

que ho faci en relacio amb el seu contingut concret: que entengui I'espai a partir de

la idea de floc i el temps com l'ordre mesurable del moviment.

Per tant, des del punt de vista psicoanalitic, el desenvolupament de les funcions

intellectuals s'emmarca en una relacio. Nosaltres creiem que molts casos d'inhibicio

intellectual es poden considerar com a consequencia d'inhibicions precoces degu-

des a un trastorn de la relacio.

Els processos abans esmentats no es poden desenvolupar de manera satisfac-

tbria excepte si, en els primers mesos de I'existencia, la mare proporciona al nen un

ambient suficientment adequat per tal que les experiencies de satisfaccio apareguin

en el moment que son desitjades, en consonancia amb els seus ritmes biologics i

necessitats emocionals. La mare protegeix el bebe de complicacions que encara no

poden esser compreses pel nen i li ofereix constantment la parcel la simplificada del

mon que el nen coneixera a traves d'ella. Potser podriem expressar aquesta situacio

dient que la mare funciona com a sistema selector d'estimuls que altrament serien

aclaparadors per al bebe, donada la immaduresa del seu sistema neurologic.

Pero aquesta funcio d'adequacio de la mare als ritmes biologics del nen es ne-

cessaria nomes durant un temps. Quan el nen ha pogut arribar a un grau d'integracio

neurologica i emocional, disposa de mecanismes cognoscitius que li permeten d'as-

sumir aquest paper protector i selector d'estimuls.

M. Klein considera tambe que les primeres relacions del bebe amb la mare son
basiques i configuren totes les posteriors experiencies relacionals que tindra al Ilarg

de la vida. Durant els primers mesos el nado es relaciona amb la mare i el seu en-

torn, sobretot mitjancant la boca, i I'experiencia de I'alimentacio es el nucli d'aquesta
relacio.

D'aquesta manera els primitius sentiments emocionals i socials, aixi com la per-

cepcio primitiva del jo, estan vinculats a la funcio nutricia. De la funcio oral sorgeixen

tres tipus d'activitat:

- I'assaborir o mastegar els aliments;
- la funcio emocional de somriure i besar; i
- la funcio intellectual, com un mecanisme de la formacio de les parables.
M. Ribble cita la succio, tant a nivell fisiologic com emocional, com la base per a

un bon desenvolupament mental.

Ja els filosofs grecs com Aristotil descriuen el coneixement com a proces subtil
de nutricio o d'assimilacio fisiologica.

Per tant, activitat mental i digestio tenen molt en comb. Aixo es reflecteix en el
Ilenguatge comb en expressions com: aliment pel pensament, mastegar un problema,
assimilar una idea, digerir un Ilibre, empassar-se els Ilibres i Iletres, <'no empassa les
matematiques,,, <,la gana espavila,, que ens mostren la relacio que
hi ha entre l'experiencia d'alimentacio i el desenvolupament del coneixement i de Ia
ideacio.

Des de I'optica d'aquest Congres, centrada en el proces d'emmalaltir i en relacio
amb el terra que hem escollit, la Inhibicio Intellectual, creiem que en la base d'a-
quest important trastorn de I'aprenentatge i de la comunicacio, es troben perturba-
tions significatives en les primeres relacions del nen amb el seu medi (mare o subs-
titut), les quals determinen que I'adquisicio de la capacitat de conceptualitzar quedi
pertorbada i/o que posteriorment la utilitzacio dels conceptes adquirits sigui dishar-
monica.
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B) Inhibicio. Inhibicio intellectual

La paraula inhibicio es frequentment emprada pels psicolegs i els psiquiatres in-

fantils per a descriure el comportament i la qualitat de la relacio dels infants amb

I'entorn.

De fet, la inhibicio apareix en qualsevol de les arees de la personalitat. Nosaltres

ens referirem a la inhibicio intellectual que considerem com: una activitat mental per

mitja de la qual el nen aconsegueix minvar les funcions basiques d'atencio, de discri-

minacio i de contacte amb la realitat externa i interna. Es caracteritza per una dificul-

tat d'establir Iligams analogics.

En aquets casos ('infant atura la tendencia a aprendre, a coneixer, a descobrir,

etc... i per tant es produeix un aturament del desenvolupament de l'intel•lecte; que

pot arribar a donar Iloc als falsament deficients. 0 be es produeix un desenvolupa-

ment equivoc en alguns aspectes com el que presenten els anomenats «falsos sa-

vis' que no obstant aixo poden tenir un excel lent rendiment escolar. En aquest cas,

la intel•ligencia s'utilitzaria, doncs, per a establir un sistema de relacions en la propia

ment i en el mon extern, que evitessin o minvessin la sensacio de frustraccio, i no-

mes secundariament o de rebot produiria difucultats d'aprenentatge (contrariament

al que passa en el feble mental genui en qui aquestes dificultats estan relacionades

directament amb el grau de capacitat intellectual.)

La nostra presentacio de la inhibicio intellectual com a proces actiu pot resultar

xocant. En aquest mateix sentit, Luzuriaga introdueix el terme de 'contraintel-ligen-

cia,, per a referir-se al proces de la inhibicio intellectual com a fenomen actiu, com un

atac fet contra la capacitat intellectual de la persona que la pateix, ja que es un in-

tent -o mes ben dit, tot un sistema estructural d'intents- d'autoengany i d'impedir

que funcioni normalment, tant envers la percepcio realista del mon extern, com la

dun mateix.

Freud, en el seu article ,Inhibicio, Simptoma i Angoixa', defineix les inhibitions

com limitations de les funcions del jo que donen Iloc a un blocatge de la realitzacio

satisfactoria de les tendencies instintives de ('home. La inhibicio apareix com a con-

sequencia de I'angunia del subjecte enfront dels seus impulsos. Es corn si renuncies

a satisfer les seves tendencies per tal d'evitar conflictes. Per aixo I'individu no pot

guadir de plaer en ('area afectada. La inhibicio tendeix a blocar la relacio de la perso-

na amb el seu entorn i, per tant, es produeix un empobriment mes o menys important

de la vida psiquica. I pel que fa a la inhibicio intellectual, un deteriorament progressiu

que pot arribar, com ja hem dit, fins a la instal lacio d'una pseudo-deficiencia inte-

llectual.

M. Klein, en "El desenvolupament del nen,,, cita com a causa d'inhibicio intel-

lectual el sentiment de prohibicio pel que fa a la curiositat; aixo pot fer que tota ten-

dencia a la investigacio sigui viscuda amb conflicte, i, en consequencia, reprimida.

Tambe assenyala que la manca de sinceritat per part dels pares i educadors, i les in-

formacions enganyoses poden dur el nen a una inhibicio del seu afany d'investigar o,

a un desanim, reforcant el conflicte que el nen ja pugui tenir.

Aquest mateix mecanisme I'evoca Freud en el seu treball sobre -Leonardo da

Vinci),, i menciona, com una altra causa, la imposicio per part de I'autoritat d'idees

fetes, establertes i inverificables, ja que entorpeix el pensament personal.

M. Klein, a traves del seu treball analitic amb nens, pogue veure que el primer

objecte estimulador de curiositat era el cos de la mare. Aixo es fa pales per la ten-

dencia del bebes a ficar els dits dintre de la boca, el nas o els ulls de la mare.
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Subratlla aquest interes com la base de l'instint epistemofilic. Creu que la forca que
impulsa a la investigacio es I'agressivitat. Tanmateix, per un bon desenvolupament
de la primera cal un equilibri entre agressivitat i afecte.

El nen fa unes teories propies del que passa dins el cos de la mare, que estan

condicionades per la seva manera particular de sentir i de percebre I'entorn. Un nen

amb una proporcio excessiva d'agressivitat pot experimentar la mare com alga des-

tru'it, a consequencia de les descarregues agressives dirigides cap a ella. En aquests

casos, es possible que la quantitat d'ansietat que amb aixo es pot desvetllar dificulti,

o fins i tot inhibeixi, la tendencia a investigar en la mare, primer objecte suscitador de

curiositat, i, per extensio, tambe en altres.

La doctora J. Corominas (en el centenari de M. Klein), parlant de la psicogenesi

del simbol, diu que si les ansietats del nen amb la mare durant el primer any son molt

intenses, pertorben la instal lacio en la ment del nen d'una representacio de la mare

com a persona (objecte total), i, per tant, el nen nomes to imatges parcials i desinte-

grades de la mare que no li permeten recordar-la quan aquesta s'absenta.

Creiem que I'accent posat per part de M. Klein sobre I'agressivitat en l'origen de

les necessitats de coneixer es, probablement, una de les contribucions mes fecun-

des en la comprensio de la inhibicio intellectual.

Nosaltres no considerem la inhibicio intellectual com a entitat nosologica, sing

com un proces dinamic que pot inserir-se en diferents quadres clinics i anar acom-

panyat d'altres simptomes, afectacions o inhibicions d'altres arees de la personalitat.

Luzuriaga (1973) estableix tres graus d'intervencio d'aquest mecanisme:

1 r Quan afecta la percepcio de les dades de la realitat (Funcio perceptiva).
2n Quan afecta la capacitat de conservar aquestes dades (Funcio mnemica).
3r Quan afecta la capacitat d'elaborar conceptes a partir d'aquestes dades

conservades (Funcio simbolica).
A aquests tres nivells nosaltres volem afegir-hi un quart nivell, proposat per

Pearson (1952) i que constatem en la practica clinica.
4t Utilitzacio de les capacitats potencials.
Efectivament, ens trobem sovint amb nens que, malgrat un bon nivell simbolic i

intellectual, presenten simptomes de fracas escolar o en altres arees, degut a una
inhibicio en quant a la utilitzacio d'aquestes capacitats. Aixo abonaria encara mes la
nostra concepcio de la inhibicio intellectual com un sistema de defenses davant la
frustracio, com ja hem dit.

3. lnhibici6 intellectual i baix rendiment escolar

Sondeig d'histories cliniques

Hem fet un sondeig en les histories cliniques corresponents a I'any 1983. Entre
285 histories, n'hem trobades 77 en les quals el motiu de consulta era el mal rendi-
ment escolar. D'aquestes hem seleccionat aquells subjectes que tanien un C.I. per
sobre de 83. Degut al nivell social i cultural de la poblacio assistida en el nostre ser-
vei, els nens amb un rendiment escolar normal tenen un C.I. entre 80 i 100. Ens hem
fixat amb el C.I., encara que no el considerem una bona mesura de la intel•ligencia,
per tal de descartar els nens ja instaurats en una deficiencia intellectual.

Hem utilitzat el test d'intel ligencia Wisc que to una empremta cultural molt re-
marcable i determina uns C.I. baixos en nens de nivell socio-cultural baix.
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Creiem que no es una mostra plenament significativa ja que nomes inclou els

nens en els quals la inhibicio intellectual es manifesta per un rendiment escolar baix.
Es evident que dificilment trobarem pares que consultin per un problema d'inhibicio
intellectual si el nen rendeix be a I'escola. (Si ho fan per altres simptomes associats
no constara corn a motiu de consulta, punt amb el qual ens hem fixat per fer la se-

leccio.)

Passem a analitzar els diferents punts del nostre sondeig:

Demanda: dels 52 casos, en 25, els pares la formulen pressionats per I'escola,

es a dir, que la vertadera demanda prove del medi escolar. En 21 casos, qui ha posat
la indicacio d'una intervencio psicologica, son diferents especialistes de la salut. En

cinc casos son els pares. I solament en un cas es el mateix pacient que a traves dels

pares ha sol licitat I'ajuda.

Tenim la impressio que aixo expressa que la inhibicio intellectual to una reper-

cussio, o mes ben dit, es reflecteix al nivell social. Es compren, ja que aquest simpto-

ma a nivell familiar pot passar desapercebut perque no es molest i tambe perque el

nucli de I'angoixa to relacio amb la descoberta del que es desconegut i a casa tot es
familiar. En canvi I'escola es un mon ple d'incognites.

Tambe cal tenir en compte que en el medi socio-cultural de la poblacio assistida,
el rendiment escolar no es quelcom valorat per la familia.

Edat: Hi ha una predominancia de casos que consulten entre sis i set anys. Pe-
riode que coincideix amb el moment de la instauracio de programes, i, com a conse-
quencia, de I'exigencia de rendiment. Aqui ho podriem veure com un factor d'emma-
laltiment. Els programes escolars estan pensats per a nens que segueixen una linia

de desenvolupament harmonica i que coincideix amb el que teoricament un nen po-
dria fer a la seva edat.

Ara be, un programa exigent i rigid pot esser per al nen, com deiem abans, corn
la imposicio de conceptes i com una coartacio del que ell faria i experimentaria, da-

vant la qual cosa s'inhibeix, sense que aixo vulgui dir que estigui mancat d'intel-li-
gencia. No obstant aixo, el no assolir els nivells dels programes, el posa en una situa-

cio de frustracio que pot estimular el desinteres i I'apatia (altres mecanismes d'evita-

cio de la frustracio.) Sembla que en aquests moments els pedagogs tenen aixo mes
en compte, i algunes escoles, afortunadament, viuen un proces de flexibilitzacio en
aquest sentit.

Sexe: Hi ha una majoria de nens, cosa que coincideix amb una major proporcio

de nens que de nenes que consulten els serveis de psiquiatria infantil. Ens sembla

que en aixo el factor de competitivitat hi deu jugar un paper important. Probablement,
encara ara, estem vivint segiieles d'una societat en que era I'home qui havia de reei-
xir professionalment i socialment.

Factor separations: En 33 casos sobre 52 hi ha hagut separacions del pacient en

relacio als pares, en edats precoces en diferents situacions. Aquest factor, per tant,

to un relleu especial en el nostre sondeig. Nosaltres el considerem corn epidemiolo-

gic i de gran importancia.

Ja que en el nostre sondeig el factor separacio to un relleu especial, per aixo

hem cregut interessant aprofundir en I'estudi qualitatiu de dos casos.
En un d'ells mes que la separacio, es pot dir que la pacient -que anomenarem

Beatriz-, va patir d'un abandonisme a domicili. En I'altre cas, la nena Silvia, des dels
quinze dies fins als dos anys va estar diversos cops separada dels pares i atesa per
I'avia a casa d'aquesta.
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Per tal d'investigar el desenvolupament congnoscitiu, hem passat les proves de
Piaget a les dues nenes i tambe hem fet un estudi de la situacio emocional de ca-
dascuna d'elles.

4. Material clinic

Cas A (Beatriz)

La Beatriz es filla unica. En el moment de la primera visita diagnostica tenia 5a
7m. Actualment to 8a. El pare i la mare son loves, immigrats, viuen i treballen en un
centre d'activitats culturals on s'ocupen dels serveis. Es descriuen corn els unics ha-

bitants del centre, Iluny dels seus familiars. Donen la imatge d'una familia sense rela-
cions socials, molt aillada i desprotegida.

La psicologa de I'escola de la Beatriz, qui ens la remet, ens assabenta que la
nena sembla intelligent, pero dona la impressio d'estar perduda en el temps i en
I'espai, a classe no aten, es distreu amb autoestimulacions corporals. Tanmateix si
algu esta per ella sembla centrar-se.

Els pares ens consulten, pressionats per I'escola. No veuen el problema a casa,
probablement perque viuen tots tres submergits en una depressio familiar.

En l'anamnesi no consten dades patologiques d'embaras, part i del desenvolu-
pament motriu i de llenguatge. Durant els divuit primers mesos, fins que comenca la
guarderia, la nena viu a casa amb els pares i roman sola mentre aquests treballen.
Els pares s'ocupen de la nena sempre junts. Possiblement la manca d'un suport indi-
vidual intern no els permet fer front per separat, corn a pares, a les demandes i
necessitats de la nena.

La Beatriz (des de molt petita) es molt independent i autonoma quan es a casa.
Mai no reclama res. Pensem que la nena no ha pogut (degut a la manca d'atencio)
formular unes demandes, ni materials ni emocionals. I ha hagut d'inhibir aquestes per
una manca de possibilitats de satisfer-les.

Aixo es reflecteix en les proves projectives (Fabules de Duss) passades abans i
en el decurs de la intervencio terapeutica, amb un any i dos mesos de diferencia. En
les primeres proves la pacient to un pensament concret amb una manca de simbo-
litzacio; es a dir, to dificultats a reconeixer ('objecte afectiu absent. Per tant, podem
dir que hi ha una identificacio concreta, segons la terminologia de Money Kyrile. En
les segones proves pot admetre les seves necessitats primaries, i expressa la capa-
citat de reclamar i buscar l'objecte afectiu desaparegut.

Nosaltres creiern que l'angunia de separacio que pateix la Beatriz durant les pri-
meres proves es fa palesa en la falta de reconeixement de les seves necessitats
emocionals. Pensern que no hi ha un objecte emocional estable mentalment. I aques-
ta manca l'impulsa a negar I'existencia d'aquest objecte. Enfront de l'angunia la pa-
cient no pot mantenir una continuitat en el pensament i les idees no es poden Iligar ni
relacionar.

En les segones proves hi ha un inici de pensament simbolic, com a consequen-
cia de la possibilitat de reconeixement de l'objecte absent.

En les proves d'intel ligencia de Wisc, en la segona prova donava un C.I. verbal
de 93, i un de manipulatiu de 113, co que es posa en relleu respecte als resultats de la
primera part amb un C.I. verbal de 79 i C.I. manipulatiu de 90.

Ens va semblar que la familia vivia en una situacio depressiva com a resultat
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d'un desarrelament emotional i socio - cultural que els dificultava la integracio en el
medi, probablement a causa del factor de la immigracio.

Es molt dificil que uns pares en aquestes condicions de soledat es puguin fer

carrec de les necessitats emocionals de la criatura . Per aixo ens va semblar conve-

nient enfocar l'ajuda terapeutica en el sentir de donar recolzament als pares i a la

nena, per separat . Nosaltres , primer , varem plantejar unes entrevistes als pares, du-
rant les quals hi ha haver una evolucio d'aquests : varen adquirir autonomia com a
pare i mare i es varen anar fent carrec de les necessitats infantils de la Beatriz.

Paral • lelament I'Escola va organitzar , a traves d ' una companya de classe , I'apro-

pament d'una familia catalana , amb qui la Beatriz va poder romandre les tardes i

alguns dies de vacances , i va aprendre el catala . Amb el qual es va.poder integrar
millor dins la classe , ja que I ' ensenyament era en aquesta llengua . A partir d ' aixo, la
familia va anar integrant - se socialment i augmentant les relations amb amics. A mes,

a la Beatriz Ii varem brindar una ajuda d ' estimulacio a traves del joc , amb la idea que
pogues fer, a traves d'aquest , tota una serie d'experiencies que no havia viscut ante-

riorment . Despres es va passar a una ajuda pedagogica.

Tenim la impressio que I'estat d ' aillament i depressio familiar va superar-se

gracies a la integracio en la terapia de diferents aspectes : psicologics - familiars, pe-

dagogics i socials . I els pares varen poder exercir la seva funcio a partir del moment

en que es van sentir amb identitat propia i amb capacitats de compartir amb els al-

tres l'interes i la preocupacio per la seva filla.

Cas B . (Silvia)
En el moment en que els pares varen consultar , la Silvia tenia cinc anys. La de-

manda provenia de I'escola i el psicoleg escolar ens va informar que tenia una aten-

cio molt variable i es distreia facilment ; en general s'inhibia enfront de les tasques

escolars, negant - se a col • laborar . De vegades , quan es presentava una dificultat, es
retreia i feia la pipa.

Te un germa mes gran amb el qual es porten dos anys de diferencia . Ja en el

moment en clue varen consultar , vivien la familia nuclear , ja que quant la mare va

quedar en estat de la Silvia va morir I'avia de la mare , que vivia amb ells.

Entre els antecedents figura un embaras amb vomits , i el part que va esser pro-
vocat perque es va endarrerir uns quinze dies.

Quan la nena tenia dues setmanes , la mare va haver de sotmetre ' s a una petita

intervencio quirurgica que va comportar un desmamament brusc i una separacio de

la nena durant deu dies , al carrec de I'avia materna . Quan la mare va tornar a casa

dels seus pares despres de la intervencio , es sentia deprimida fisicament i psiquica, i

referix el sentiment de no poder-se fer carrec de la nena. En va comenCar a prendre
cura cap als dos mesos i se n'ana a casa seva deixant el germa gran amb I'avia per

intentar dedicar a la petita les atencions que sentia que no li havia pogut donar. Pero

al cap de poc temps, es descobri que el germa gran tenia una malformacio visceral

congenita que va requerir una intervencio , motiu pel qual la Silvia torna a quedar-se

al carrec de I'avia materna durant prop d ' un mes i mig.

Quant als antecedents de desenvolupament motriu i aparicio de Ilenguatge, no hi

ha anomalies.

Com a prova d'intel ligencia se li passa el Wipsi , en el qual obtingue un coefi-

cient verbal de III amb un manipulatiu de 91 i un total de 101 . Durant I ' exploracio la

Silvia presentava una actitud bastant controladora i amb dificultat per a seguir les

normes i consignes que se Ii donaven i per a esperar . A la vegada amb molta neces-
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sitat de contacte i de complaure. Fins i tot en proves neutres no podia mantenir un
esforc intellectual, i feia continues referencies a experiencies emocionals seves. El
llenguatge que utilitzava era molt elaborat i amb paraules pseudo-adultes imitatives

que no tenia assimilades; tot plegat donava la impressio de tenir el cap atapeit d'in-
formacio mal paida.

Ates el bon nivell intellectual i que en aquests moments la situacio familiar havia

tornat a la normalitat, es decidi orientar el cas envers la possibilitat d'un ajut psicote-

rapeutic, per al qual se li feren tres sessions d'observacio de joc: en la primera, quan

l'observadora li comenta el problema que tenia a I'escola, la Silvia li contests que li

costava una mica aprendre i ho va relacionar amb el fet que no recordava el nom

de la senyoreta que tenia I'any passat, «perqub va tenir un fill, va marxar i en va

venir una altra,,. La neria, aci, estableix un Iligam entre la seva desorganitzacio i les

separacions.

El que s'ha anat veient durant la psicoterapia, han estat continues fluctuacions

en les coses apreses que podria tenir assolides de manera estable, pero que oblida-

va i perdia davant de situacions de separacio. El pare l'acompanyava de vegades a
('Hospital, quan la seva feina Ii ho permetia, i en una ocasio la Silvia va esser capa(;

de confegir les Iletres del seu nom correctament i escriure'l. Al cap de dues setma-

nes, durant una altra sessio a la qual I'havia acompanyada I'avia, no va esser capac

d'escriure el nom del seu pare. La terapeuta li ho assenyala, recordant que ella ho

sabia, i la Silvia va explicar que el seu pare se n'havia anat a un altre pais, despres

digue que era un poble a prop de Barcelona en el qual nomes s'hi quedava tot el dia.

Aixo posa de manifest que el distanciament del pare es sentit com quelcom que
emocionalment es pertorbador, ateses les experiencies de separacions i de canvi

viscudes a un nivell molt mes primitiu durant les primeres epoques i que comporta-

ven una desorganitzacio emocional que encara es pot posar en marxa davant d'un

fet anodi i perfectament comprensible racionalment per la nena pero que dona Iloc a
la perdua dels coneixements adquirits anteriorment.

Quan la continuitat en el tractament s'interrompia per les vacances, la Silvia pre-
sentava una major desorientacio en I'espai i el temps. Confonia els voltants de ('Hos-
pital amb escenes viscudes de petita, barrejava les seves experiencies en el temps i
com si cada separacio comportes una desorganitzacio i una reviviscencia dramatica
del que Ii havia passat de petita.

5. Investigacio sobre les proves de nivell cognitiu ( Piaget)

1) Evoluci0 intellectual i relacio objectal

Tant la teoria psicoanalitica com la cognitiva de Piaget consideren que I'evolucio
mental es realitza a partir de la relacio del subjecte amb el mon extern.

La diferOncia fonamental entre les dues teories que ens serveixen de marc es
que si la psicoanalisi centra el seu estudi en la mare com a objecte primordial, i ens
parla de I'evolucio emocional que es va realitzar en el nen respecte a aquest objecte,
J. Piaget centra el seu estudi en els objectes fisics i parla de I'evolucio cognitiva que
realitza el subjecte respecte a aquests.

D'aquesta manera, considera I'evolucio intellectual com un proces d'adaptacio a
traves dels mecanismes d'assimilacio i acomodacio (Piaget, 1950), que son estruc-
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turalment comparables als d'introjeccio i projeccio descrits pels autors psicoanalitics

(Heinemann, 1978).

Tenint en compte, segons Piaget, que I'afectivitat constitueix el motor de I'evolu-

cio intellectual, es podia esperar que una pertorbacio de la relacio emocional mare-

nen comportes tambe una pertorbacio de la relacio cognitiva mare-nen i nen-mon

fisic.

Es a partir d'aquestes premisses que podem elaborar la hipotesi que una dificul-

tat precoc del nen per constituir la mare com a objecte total emotional pot comportar

tambe, i posteriorment, un retard en I'elaboracio de les nocions relatives als objectes

fisics.

Mes en particular, estudiern com les separations hagudes en la relacio mare-

nen afecten la capacitat d'aquest per conservar la ,imago,, materna i per arribar, per

tant, a la integracio mental d'aquesta (posicib depressiva segons M. Klein) dintre

dels limits cronologics normals.

Segons la nostra hipotesi, una pertorbacio d'aquest proces pot esser detectable

encara temps despres mitjancant la determinacio del nivell, es a dir, la conservacio

de les nocions fisiques.

Les experiencies de Piaget ens diuen que als set anys el nen ja to la nocio de la

conservacio de la substancia (1).

Seguint 1'escalonament tipic proposat per Piaget, la nocio de conservacio s'apli-

cara consecutivament ales nocions fisiques de pes i de volum (2).

2) Aplicacio de les proves

Proposant als subjectes d'investigacio les experiencies per determinar Ilur nivell
cognitiu respecte a les nocions de conservacio de les quantitate fisiques esperem
obtenir els segOents resultats:

Substancia Volum

Silvia (7, 2a) Estadi III Estadi II Estadi I
B (conservacio ) ( intermedi ) no conservacio

Beatriz (8,2a) Estadi III Estadi II Estadi II

A (conservacio) (intermedi) intermedi

Els resultats que obtenim son:

Substancia Volum
Dissociacio
Pes/Volum
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Dissociacio

Pes/Volum

Silvia (7,2a) Estadi III Estadi III Estadi II
B

Beatriz (8,2a)

A

Estadi I Estadi I Estadi I

(1) Una substancia conserva la seva identitat intrinseca malgrat les transformations for-

mals a que sigui sotmesa (dimensions: Ilargada, amplada).

(2) El pas intermedi entre la conservacio del pes i la del volum es la dissociacio d'aques-

tes dues nocions.
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D'estil i qualitat de funcionament, trobem en la Silvia (B) una major elaboracio lo-
gico-matematica de les Jades perceptives, una major utilitzacio del Ilenguatge com a
instrument del pensament. Mentre que en la Beatriz (A) trobem una major intromissio
d'elements figuratius, un recurs a la imitacio diferida sense que arribi encara a l'ope-
racio sobre imatges mentals, en definitiva, tot un estil de funcionament tipic d'una
eclat cronologica de sis anys i mig aproximadament.

6. Conclusions

Mes que demostrar a traves d'un estudi estadistic la comprovacio dunes hipote-
sis, hem volgut comunicar la hipotesi sorgida de la nostra experiencia, a traves de
I'estudi qualitatiu de dos casos.

Els resultats de la investigacio del nivell cognitiu ens indiquen, doncs, que en un
cas les nocions de conservacio de les quantitats fisiques sofreixen un retard aproxi-
mat d'un any i mig respecte a I'edat cronologica. Mentre que I'altre cas es troba en el
nivell evolutiu que li correspon.

Comparant aquests resultats amb la hipotesi formulada, aquesta queda en part
confirmada, rao per la qual ens hem preguntat per clue en un cas la separacio mare-
filla ha afectat I'evolucio intellectual d'aquesta en un nivell mes primitiu i en I'altre
cas no.

Podem considerar dues explicacions, no contradictories entre si:
1. No es el fet que hi hagi una separacio el que pertorba I'evolucio intellectual

del nen, sing la manera, el moment i la intensitat en que aquesta es dona, i, per tant,
la repercussio que to en el mon emotional.

2. Mobilitzacio de recursos terapeutics que possibilitin una recuperacio dels
efectes pertorbadors de la separacio.

En els casos que hem estudiat trobem que, efectivament, en el cas de la Silvia
s'ha donat amb certesa la segona possibilitat, i la historia personal ens permet con-
siderar que la repercussio emocional de la separacio tambe va esser menor que en
el cas de la Beatriz, ja que l'avia de la Silvia podia venir a substituir el paper d'objec-
te primordial habitualment assumit per la mare.

Reprenem la hipotesi segons la qual I'evolucio intellectual depen de la integra-
cio mental d'una imatge estable de l'objecte afectiu (objecte total). Aquesta elabora-
cio es realitza dintre de les coordenades d'espai i temps, i, per tant, una alteracio en
la continuitat o la qualitat de la relacio mare-nen afecta necessariament la constitu-
cio d'aquestes coordenades i I'elaboracio de l'objecte total (1).

La continuitat i qualitat de I'atencio maternal en les primeres epoques permet a
la vegada la integracio del jo, la diferenciacio del mon extern amb I'organitzacio con-
comitant d'un mon intern i d'una representacio del mon extern.

Els resultats de les proves de nivell intellectual (segons Piaget), en els quals
hem observat pertorbacio en un cas, pero no en I'altre, ens decanten a suposar que,
efectivament, la continuitat i la qualitat de les primeres relacions afecten el desenvo-
lupament intellectual.

Aixi hem vist com en el cas de la Beatriz, en el qual aquesta relacio va ser molt
deficient, perque la no presencia dels pares, durant molts anys, va representar l'ab-

(1) Considerades per Bion i altres autors psicoanalitics, i Piaget, com a fonarnentals de Iota
1'evolucio intellectual posterior.
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sencia d'algu que atengues les necessitate primaries, ella presenta, efectivament, un

retard evolutiu. Les angunies de desintegracio i desmantellament sorgides per I'a-

bandonisme, suposem, van ser mes intenses en la Beatriz. Per aixo va haver-hi una
major afectacio del pensament simbolic. En el cas de la Beatriz hom es pot plantejar

que no solament I'abando com a tal ha estat un factor de relleu sing que probable-

ment ha comportat que, en estar aillada, no pogues desenvolupar a traves de la ma-

nipulacio i del joc I'activitat del periode sensorio-motor de Piaget. No obstant aixo, el

potencial intellectual es conserva, be que donant un coeficient baix, i modificat pel

tractament pot aleshores progressar.

Mentre que en el cas de la Silvia, en el qual no trobem retard evolutiu intellec-
tual, la qualitat de la relacio va ser molt superior, ja que I'avia va substituir la funcio
materna.

En aquesta nena la separacio no ha afectat I'evolucio intellectual, pero si que ha

afectat la capacitat d'utilitzar-la. Com ja hem comentat abans, en el decurs del trac-
tament psicoterapeutic es va veient una sensibilitat especial en alto que fa referencia

a les separacions. Tot i que no hi ha una manca de simbolitzacio, aquesta es desor-

ganitza quan la nena viu situacions que li desvetllen I'angunia de la separacio.

En aquest sentit, i recordant els nivells d'inhibicio intellectual proposats per Lu-

zuriaga i Pearson, aquesta nena se situaria en un nivell 4t (nivell de no utilitzacio de
les capacitats intellectuals).

Ben al contrari, la nena Beatriz ha quedat afectada entre els nivells 2n i 3r (ni-

vells de conservacio i simbolitzacio).

No hem d'oblidar que en ambdos casos hi ha hagut intervencions terapeutiques
diferents. A la Silvia, que to una familia mes integrada, se li ha ofert una intervencio
mes especifica.

Nosaltres creiem que la inhibicio intellectual no es pot atribuir d'una manera ex-

clusiva a elements fragmentaris, es un fenomen molt mes complex, sobredeterminat i

que involucra tota la personalitat del nen. Hem esmentat en les referencies teoriques

que la capacitat de tolerancia a la frustracio representa un factor important de corn
son viscudes les experiencies relacionals, d'un poder viure diferents graus de sepa-

racio o de dificultats en la relacio de formes diferents. Amb aixo no volem dir que

existeixi un nen ideal, amb una gran capacitat per elaborar totes les experiencies,

per traumatiques que siguin. Per aixo hem volgut estudiar els factors relacionals

coadjuvants o que poden desencadenar tot un proces pertorbador del desenvolupa-

ment intellectual.

En acabar, voldriem expressar el desig que aquest treball que considerem el co-
mencament d'una investigacio i que ens obre noves escletxes, pogues contribuir a

ampliar criteris en els especialistes de la salut i de I'educacio, en el sentit de tenir en

compte la importancia de les separacions en les primeres epoques corn a factor dins

un proces d'emmalaltiment ja que quan s'intenta incidir en les malalties fisiques, fent

intervencions i hospitalitzacions, podem instaurar, malauradament, un proces d'em-

malaltiment emocional i intel•lectual.
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Motru de Demanada Data de Eclat N ° Lloc que
No H consulta per naixement Sexe Anys germans Avortaments ocupa

970 L escola II costa Metge capcalera 15467 F 7 2 - 2n

971 Retardada a fescola Neuroleg
nerviosa no dorm

231074 F 8 3 1 t4rt 3r

975 Problemes a fescola Escola 4270 M 12 1r I -

976 Rendiment escas . Escola 51270 M 12 3 1 Art 2n
ddreultats Ilenguatge besso

983 Rendiment baix Escola 3-12-73 F 9 3 tr

984 No va a fescola Protecclo Menors 20.11.73 M 9 2 - 2n
Te atacs (dlf parer

991 Retard general timida Metge 24-4 72 F 10 5 - Of

992 Retardat Escola
Confllcte familiar

let pare marxa)

M 11 2 - 2n

994 Dd¢ultat dexpres 0
i aprenentatge

- M 5 2 - 2n

1002 L escola demana test Escola - M 11 2 - r

1 008 No treballa a fescola Psicoleg d escola
Roba I diu mentides a
casa

133.69 M 13 2 r

1 011 Problemes de Ilenguatge Escola
Distret

5 1 74 M 9 3

1 012 No parla be 21 1 79 M 5 3 2 2n

1 019 No rendeix a fescola Escola i metge 84-76 M 6 4 1 13r I 3r

1 020 No parla be Escola 221076 M 6 3 - 2n

1.037 Problemes escolars Metge capcalera
Antecedents familiars

precis

13876 M 6 2 - 1 r

1 038 Rendlment escolar balx Pediatre 2 4 71 M 11 2 - 1r

Embaras Part

Vomits Moradenca

Versa de natges

Vomits I mareigs Cesana
Venia travessada

Vomits conbnus Llarg
Pentotal

Ingressada 2 Cesana 15 dies
mesos per abans
glucemia
Cansada

Be

Hemorragres No podia neixer
(5 kg)

Normal Natural normal

Be Normal

Normal Normal

Von,h al pnnupi i iI SPS

Normal

Molt dolent 24 du sBe
ingressada
Embaras essent
soltera

Be Dificil Ventoses
Volta de cordo La
mare es desperta
despres de 2 dies

Tingue on atac de Nasgue en on
ronyo ascensor Be

Dolent Nen a punt Be
de moor per
deixadesa mare

Be Be

Be Forceps Nasque
1213 dies abans

Be pore molt Be
nervosa Barra
de talc
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X11' CONGRES DE METGES I BIOLEGS DE LLENGUA CATALANA

Motes de Demanada Data de Edat N ^, LIoc due

No H consulta per naixement Sexe Anys germans Avortaments ocupa Enrbaras Part

1 134 Timida Males notes a Escola 28 -1- F 11 4 - 4rt Vomits i Pentotal Anoxia

Fescola mareigs

1038 Nervrosa Rendiment Escola 13.10-76 F 6 2 111r 1r Be Ingressada 15

escolar barx dies abans
Forceps Epidures

1 146 Mala conducta No Escola 14 - 5-76 M 7 2 - l r Depressio Molt Ilarg

segueix a Fescola Natural

1 149 Va malament a Fescola Metge 13-3.71 M 12 4 - 4 rt Be Be

1 150 Va retardat Escola 1612- 78 M 4 2 - tr Normal Llarg

1 154 Retard escolar Escola 11.12-76 M 6 2 - 1r Be Be

1 162 Retardat Mare 7-7-76 M 6 Fill unic - - Vomits Be

1 164 Necessda escola Metge 3 -4.70 M 6 Fill unic - - Vomits Provocat no

especial

1 167 No treballa a Fescola Escola 19-7 76 M 7 4 dit - 4rt Repos Be

pare

dilatava

1 172 Mal rendiment escolar Ell mateix 26.9-68 M 15 3 - 1r Vomits Forceps

1 183 Retard escolar Escola 27-3-75 F 8 5 - 3r Be Be

1 187 Fracas escolar Mala Pares 22.2.70 M 13 3 - 2n Vomits Ingressada Normal

corrducta per atac ronyo

1197 Nerves Retard escolar Pedratre 19.10.74 M 9 3 - to Normal Be

Enuresinocturna

1 202 Ddreultats en els

estudis , nerviosa Trials

de cap

Pares F 14 3 2 12n r 4rt I 3r Be Normal

1 238 Problemes familiars i Mettle capcalera M 10 4 2 On i 5e I 4rt Cansada I Normal

escolars
nerviosa



NOTES SOBRE LA INHIBICIO INTELLECTUAL. FACTORS RELACIONALS COADJUVANTS

Actitud Tipus
Llenguatge guardena Escolantat d'escola Curs

Normal No 4 anys Priv Fara Be

Normal No 3 anys Pnv 1r EGB
repetira

Be No 4 anys - It EGB
repetira

Be 7e
EGB

Para poc . 2 anys 4 anus Priv 2n de
ddoultat Iva Parv
comencar

be) els va coneixer Es

Va parlar lard
Pronuncia
malament la R

-

2a 2m

3 anys

l durant
1 any)

3 anys

4 anys

Nac

Pus

1r.
EGB

2n

EGB

Be Munic 2n. EGB ha
estat en
aula espec

Malament. 2 anys 5 anys Nac 1,
comenca lard F P

No ordenava
be les lrases

No 6 anys Nac -

Normal 2 112 a 3 anys Nac Be
EGB

No parava clar 3 112 a 5 anys 7 3r EGB va
repebr 2n

Als 3 anys
encara no
parlava

3112a

Separacions

Mare mgressada
3 mesos Nen
ingressat dies
12 vegades) per
deshidratacio

Quan tenia 1 a els

169

Cl Lloc de
Total Ver Ex procedencia Observacions

normal Germans molt mes

91 93 91 Catalans

grans

Enuresi

96 102 91 Pare de Leon Allergies
Mare de
Caceres

126 100 145 Emigrats Tot va comencar

95 90 101 Pare de

marelant-se

pares marxaren a la Gra n ada Mare
verema: despres no de Barcelona

queda amb els avis
El darner Nadal 15
dies mes amb els
avis

- 98 93 104 Mare Saccidenta sovint
castellana
pare catala

Mare es casa 101 94 107 Catalans No veu el pare des de
embarassada la 1 any El to
Iobligaren Pares dealitzat
separats quan tenia
2 anys 6 mesas

Quan tenia 3 a mon 106 102 109 Catalans Problemes a 2n amb
avi patern, an professor (too
Iestimava molt expulsatl que donava

exploacions molt trues
sobre matena sexual

Ingressat als 9 97 94 98 - Asmabc Mare queda
mesas a la UVI per vdua amb 3 pens
asma tva estar so/I grans i es torn a

casar

- 101 105 98

- 84 87 84

Als 6 anys va anar Normal Catalans
a colonies

Ouan ell tenta 6 104 106 102 Ardalusos
anys, la mare va
marxar 1 setmana:

quan terra 8 mesos
operaren de vesicula
la mare

it - 90 81 101
BUP

Va parlar lard 4 112 - - - Quart tenia 6 anys normal - Pare alcoholic La mareParla de pressa Vomits va moor el pare sha tornat a casar
Quart tenia 10
mesas va estar
ingressat Als 2
anys operat del cor
11 setmana
ingressatl
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Motu de Demanada Data de Eclat N ° Lloc que

No H consulta per naixement Sexe Anys Germans Avortaments ocupa Embaras Part

1.009 Retard escolar Pslcoleg 19.12.75 M 7 2 - 2n Be Be

1018 Nervds Escola 13.5-74 M 8 4 - 2n Normal El tingue sofa,
a casa

1 028 Va malament a I'escola Escola 16-7.74 M 8 6 - 6e Be No ddatava

1.111 Va malament a Iescola Escola 23-4-70 F 13 Fila
unlca

- - Molt tluixa Normal

1 126 Te maregs Mal Merge 29 - 3-69
rendanent escolar

F 14 2 - tr Vomits Be Natural

Nombre total d'histonals any 1983 = 285
Nombre total dhistonals inhrbica 1983 = 18.2 %




