
Dacordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, sobre Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os seus 
datos, recabados a través do PROGRAMA DE APOIO AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL OU DO 
DESENVOLVEMENTO E ALTERACIÓNS DA SAÚDE MENTAL, pasarán a formar parte dun ficheiro, inscrito no Rexistro Xeral da 
Axencia Española de Protección de Datos, e do cal a titularidade corresponde a FADEMGA Plena inclusión Galicia. A finalidade 
deste ficheiro é xestionar de forma óptima os recursos incluídos en dito programa, que centra as súas actuacións nas persoas con 
discapacidade intelectual que presentan algún tipo de problemática asociada. Si o desexa, poderá exercitar en todo momento os 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose por escrito a FADEMGA Plena inclusión Galicia, situada na 
Rúa Vía Pasteur 53 A Polígono do Tambre 15890 Santiago de Compostela, achegando unha fotocopia do seu DNI. 
IMPORTANTE: Informamos de que os datos recollidos só poderán ser utilizados para o fin do que son obxecto (estudo de casos do 
Grupo de Traballo sobre Trastornos Mentais e/ou Alteracións de Conduta). 
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Grupo de Traballo sobre Trastornos Mentais e/ou Alteracións de Conduta 
 

FOLLA DE REXISTRO DE DATOS 

1.-ÁMBITO PERSOAL 

 
A.-Datos persoais.                                                          CLAVE: 

 

1.- Sexo: 

 

2.- Idade: 

 

3.- Estado civil: 
 

4.- Grupo étnico: 
 

5.- Data de recollida dos datos: 
 

6.- Procedencia da demanda:  
-Familia: 

-Centros da Asociación: 
-Institución: 

-Outros (especificar): 
 

7.- Quen ou quenes formulan o problema: 
 

8.- Situación legal (incapacitado, tutelado…): 
 

9.- Residencia da persoa: 
-Fogar familiar: 
-Vivenda protexida: 

-Residencia: 
-Piso tutelado: 

-Prisión preventiva: 
-En outro lugar (especificar): 

10.- Actividades durante o día: 
-Centro educativo: 
-Centro ocupacional: 

-Emprego protexido: 
-Emprego ordinario: 

-Centro de día: 
-Actividades deportivas e de ocio: 
-Ningunha actividade: 

-Outras: 
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B.-Datos identificativos da familia. 

 

11. - Membros da unidade familiar: 

 

12.- Parentesco: 

 

13.- Idades: 

 

14.- Outros datos de interese: 

 

 

C.-Datos médicos e/ou de saúde. 
 

15.- Diagnóstico clínico e informe EVO: 
 
 

16.- Historia médica relevante (p.ex.: trastornos cardiovasculares, 
diabetes,…): 

 
 

17.- Medicación: 
-Psicotropos: 

-Sedantes: 
-Anticonvulsionantes: 
-Outros: 

-Combinación de varios fármacos: 
-Ningún: 

-Efectos secundarios: 
 

- A persoa adminístrase e responsabilízase das menciñas: 
 

18.- Epilepsia: 

-Non: 
-Gran mal: 

-Petit mal: 
-Outro: 

-Non se sabe: 
 

19.- Frecuencia da epilepsia: 

-Diariamente: 
-Semanalmente: 

-Menos dunha vez por semana: 
-Non procede: 

 

20.- Peso e altura aproximada da persoa:  
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21.- Necesidades de apoio na persoa con discapacidade intelectual 

(intermitente, limitada, extensa, xeneralizada):  
 

 
D.-Destrezas e habilidades. 
 

22.- Mobilidade: 
-Pode camiñar sen axuda: 

-Non, en absoluto: 
-Non pode subir escaleiras: 

-Pode subir escaleiras e ir a onde queira: 
 
-Depende esta persoa dunha cadeira de rodas: 

-Non, en absoluto: 
-Sí, pero non pode manexala: 

-Sí e pode manexala: 
 

23.- Deterioro sensorial: 
-Visión: 

-Cegueira ou perda de visión severa bilateral: 

-Perda de visión completa ou severa unilateral: 
-Problemas de visión: 

-Visión aparentemente normal: 
-Oído: 

-Sordeira ou perda de audición severa: 

-Problemas de audición: 
-Audición aparentemente normal: 

 

24.- Habilidades de Autoaxuda: 

-Comer: 
-Non, en absoluto: 
-Con axuda: 

-Sen axuda: 
 

-Asearse: 
-Non, en absoluto: 
-Con axuda: 

-Sen axuda: 
 

-Vestirse: 
-Non, en absoluto: 
-Con axuda: 

-Sen axuda: 
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25.- Comunicación: 
-Fai uso da fala: 

-Non hai comunicación: 

-Demanda necesidades básicas (comida, aseo): 
-Demanda máis que necesidades básicas: 

 
-Pode esta persoa comprender a linguaxe e/ou os xestos: 

-Non, en absoluto: 

-Necesidades básicas: 
-Máis que necesidades básicas: 

 

26.- Habilidades de lectura e escritura: 
-Pode ler e comprender: 

-Nada: 

-Un pouco: 
-Le xornais e libros: 

-Escribir: 
-Nada: 
-Un pouco: 

-A súa propia correspondencia: 
-Contar: 

-Nada: 
-Un pouco: 
-Comprende o valor do diñeiro: 

 

27.- Habilidades para desenvolverse na comunidade: 

-Vai de compras ou aos bancos: 
-Non: 

-Con supervisión: 
-Só: 

 
-Acude a clubes, asociacións ou a acontecementos sociais: 

-Non: 

-Con supervisión: 
-Só: 

 
-Utiliza o teléfono: 

-Non: 

-Con supervisión: 
-Só: 

 
-Utiliza o transporte público: 

-Non: 

-Con supervisión: 
-Só: 
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-Coñecementos das normas de circulación: 
-Non: 
-Un pouco: 

-Sí 

 
2.-ÁMBITO CONDUTUAL 

 
A.-Descrición do problema. 

 

1.- Que conduta presenta?: 

 
 

2.- Con que frecuencia ocorre esta conduta na actualidade?: 

 
 

3.- Aumentou ou diminuíu a frecuencia e/ou a intensidade na actualidade?: 
 

 

 

B.-Exploración funcional da conduta: 
 

4.- A que hora/s do día aparece?: 
 
 

5.- En que situacións, momentos ou lugares?: 
 

 

6.- Con que persoa/s?: 

 
 

7.- Que ocorre, en xeral, inmediatamente antes?: 
 

 

8.- Podería dicirse que existe un acontecemento ou elemento que inicie ou 

“desencadee” a conduta?: 
 
 

9.- Que ocorre, en xeral, inmediatamente despois?: 
 

 

10.- Como reaccionan as persoas que lle rodean?: 

 
 

11.- Que vantaxes ou “ganancias” parece lograr co seu comportamento?: 
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12.- Que desvantaxes ou “perdas” parece lograr co seu comportamento?: 
 
 

13.- Que imaxe ten ou como o ven os demais? (ten algún tipo de 
“etiqueta”?): 

 

 

C.-Historia do problema: 
 

14.- Cando apareceu a conduta problema?: 
 

 
 

15.- En que circunstancias e en que situacións?: 

 
 

 

16.- Houbo algún cambio significativo (persoal, familiar, entorno...)?: 

 
 

 

17.- Cal pode ser o “porque” do problema?: 
 

 
 

18.- Que intentaron quenes rodean á persoa para que elimine ou reduza 
esa conduta problemática?: 

 
 
 

19.- Durante cuanto tempo?: 
 

 

20.- Que resultados dou?: 

 
 

 

21.- Que expresou e cal é a opinión desa persoa sobre a súa conduta e o 

que el fai para o seu control?: 
 
 

22.- Outras informacións de interese: 
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D.-Exploración de reforzos: 

 

23.- Que fai con agrado?: 

 
 

24.- Cantas veces ten a oportunidade de realizar a actividade?: 
 

 

25.- Que actividades lle agradan?: 

 
 

26.- Con quen lle gusta estar?: 

 
 

27.- Que evita ou lle desagrada?: 
 

 

28.- Desagrádalle, habitualmente, algunha actividade e con que frecuencia 

ten que levala a cabo?: 
 
 

 

Observacións e comentarios: 

 
 

 
 
 

 
3.-ÁMBITO FAMILIAR: 

 

1.- Lugar de residencia (rural-urbán): 

 
 

2.- Actividades que realiza na casa: 
 

 
 

3.- Actividades que realiza fóra do fogar: 
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4.- Que persoa da unidade familiar participa de maneira directa no 

problema?: 
 
 

 

 

5.- Quen se manifesta interesado/a en solucionar o problema?: 
 

 

6.- Grado de colaboración xeral co Centro: 

 
 

 

7.- Grado de relación co Centro (se hai deterioro nesta relación, é motivado 
pola problemática?): 

 
 

  

8.- Quen se relaciona habitualmente coa familia?: 

 
 

 

 
4.- ENTORNO: 

 

1.- Existe no entorno e ten relación cos recursos sociais e sanitarios 

(servizos sociais, asociación de veciños, saúde mental, etc.)?: 
 

 
 
 

 
   

 

 

 
 
 

 
 

 
 

5.- CONTE O CASO: 
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6.- PLAN DE INTERVENCIÓN: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


