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11/2006 - Psicòlegs de la UAB detecten trastorns emocionals en
"parvulitos"
Molts problemes emocionals enterren les seves arrels en traumes que
desenvolupem quan teníem entre 3 i 6 anys d'edat. Un grup d'investigadors de la
UAB van portar a terme un estudi per a prevenir les seqüeles que deixen aquests
trastorns psicològics en edats posteriors. Mes de 1.000 nens en edat pre-escolar,
els seus pares i els seus professors van col·laborar en aquesta investigació i els
seus resultats ja estan publicats. De les seves conclusions crida l'atenció que els
nens que viuen en un ambient rural gaudeixen d'una major salut mental
comparats amb els nens de la ciutat.
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AVENÇOS
Nou qüestionari sobre les pressions socials cap
a l'aparença per a adolescents
Investigadors de la UAB han analitzat un qüestionari
sobre les pressions socials i culturals dels mitjans de
comunicació cap a un ideal de bellesa, la
interiorització d'aquests ideals en adolescents així
com les preocupacions pel pes i els trastorns
alimentaris. L'estudi aporta una nova versió del
questionari que podrà ser utilitzada adolescents del
estat espanyol.
[+]
AVENÇOS
Aprenentatge col·laboratiu per millorar la
redacció acadèmica
Nous mètodes per a què els estudiants incorporin la
veu del autor en els seus escrits acadèmics.
L'aprenentatge col·laboratiu, la revisió mútua entre
estudiants i professors i el feed-back entre iguals
serveixen als estudiants per a millorar la seva
escriptura acadèmica. A la vegada, aprenen a revisar
els textos dels altres i els propis. Els estudiants han
quedat molt satisfets amb l'experiència.
[+]
A FONS
Existeix un perfil psicològic dels esportistes de
risc?
La Percaça de Sensacions és un tret de la
personalitat relacionat amb la disposició a prendre
part en activitats físiques i socials arriscades només
pel plaer de fer-les. Un equip d'investigadors de la
UAB ha fet una revisió de la literatura existent per
descobrir si els qui practiquen esports amb diferent
grau de risc difereixen també en aquest tret de la
personalitat.
[+]
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Intervenció primerenca en psicosi, un indici
d'esperança
La psicosi, considerada fins fa poc una malaltia de
molt mal pronòstic, albira un indici d'esperança: si
es detecta precoçment, la seva evolució pot ser
millor. Investigadors de la UAB han estudiat l'estat
de la qüestió en la detecció i el tractament de la
psicosi i presenten les justificacions per advocar per
una detecció i intervenció primerenques de la
malaltia.
[+]

Aquest estudi està emmarcat en una recerca més ampla que té per objectiu la prevenció i
detecció dels trastorns emocionals i conductuals en la població de nens i nenes de 3 a 6
anys del nostre país. És molt recent la preocupació i els estudis centrats en aquest
període d'edat que comença a l'adonar-se que molts dels problemes i trastorns que es
troben en edats posteriors s'inicien en aquesta etapa de la vida. L'objectiu d'aquest estudi
és l'anàlisi dels trastorns psicopatològics dels preescolars informats par pares i per
mestres.
L'estudi es realitza en dues zones geogràfiques, una urbana (ciutat de Moncada) i una
rural (Comarques de Ribera d'Ebre i Priorat). La població estudiada és de 1104 (56,67%
nens; 43,32% nenes). La detecció es fa amb l'escala "Early Childhood Inventory" (ECI-4)
(Gadow & Saprafkin, 1997) segons criteris diagnòstics del DSM-IV. Els resultats ens
indiquen que un 32,7 % dels nens i nens segons els pares pateixen algun tipus de
problema psicopatològic, mentre que els mestres ens informen d'un 46,7%. La majoria
dels problemes són més prevalents en l'àrea urbana que no pas en les zones rurals (30,6
% versus 20,3%). El trastorn més prevalent en ambdues àrees són els Trastorns
d'Ansietat i els Trastorns de conducta, mentre que els menys prevalents són els Trastorns
de l'humor i els Trastorns de l?Espectre Autista. Per altra banda, en els informes aportats
pels pares no hi ha diferència per gènere en la presentació dels diferents trastorns,
mentre que els informes aportats pels mestres indiquen diferències significatives per
gènere. En conclusió, poden dir que els resultats d'aquest estudi ens indiquen que hi ha
algunes diferències en la prevalença dels trastorns psicopatològics a l'edat preescolars
entre les zones rurals i urbanes de Catalunya.
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