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Em demanen sovint que descriga l’experiència de 
criar i educar un xiquet amb una discapacitat. Per a 
ajudar la gent que no ha tingut aquesta experiència 
tan especial a comprendre-ho i a imaginar-se com 
és, puc dir que és quelcom així… Esperar un xiquet 
o una xiqueta és com planificar un meravellós 
viatge de vacances a Itàlia. Compres un munt de 
guies de viatge i fas plans meravellosos: el Coliseu, 
el David de Miquel Àngel, les góndoles de Venècia… 
Fins i tot aprens algunes frases útils en italià. Tot 
és molt emocionant. Després de mesos esperant 
amb il·lusió, arriba finalment el dia. Fas les maletes i 
ixes de viatge. Algunes hores més tard, l’avió aterra. 
Ve l’hostessa i et diu: “Us donem la benvinguda a 
Holanda.” “Holanda? -contestes-. Què voleu dir amb 
Holanda? Jo vaig contractar un viatge a Itàlia! Hauria 
d’estar a Itàlia! Tota la meua vida he somiat amb 
anar a Itàlia!”

Benvinguts a Holanda

Però hi ha hagut un canvi en el pla de viatge. Has 
aterrat a Holanda i t’hi has de quedar. El més 
important és que no t’han portat a un lloc horrible, 
fastigós, ple de males olors, fam i malalties. 
Simplement, és un lloc diferent. Per tant, has d’eixir 
i comprar noves guies de viatge. I has d’aprendre 
un idioma completament nou. I coneixeràs gent 
totalment nova, que no hauries conegut mai. És, 
simplement, un lloc diferent. És més tranquil que 
Itàlia, menys excitant que Itàlia. Però després de 
passar un poc de temps a Holanda i de recobrar l’alé, 
mires al teu al voltant i comences a adonar-te que 
aquest país té molins de vent, té tulipes. Holanda té, 
fins i tot, rembrandts. Al mateix temps, tota la gent 
que hi ha a prop de tu està molt ocupada ençà i enllà 
a Itàlia, i presumeix de com de bé s’ho han passat 
allí. I durant la resta de la vida et diràs a tu mateix: 
“Sí, allí és on jo hauria d’haver anat. Això és el que 
havia planejat.” I el dolor mai, mai desapareixerà del 
tot, perquè la pèrdua d’aqueix somni és una pèrdua 
molt significativa. Però si passes la vida lamentant-
te per no haver pogut visitar Itàlia, és possible que 
mai et sentes prou lliure per a gaudir de les coses tan 
especials i tan encantadores que té Holanda. 

Autora: 
Emily Pearl Kinsgley, guionista del programa 
de televisió Barri Sèsam i mare d’un xiquet amb 
discapacitat.
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El trastorn de l’espectre autista (TEA) és una condició 
que afecta no solament a la xiqueta o al xiquet que 
té aquest diagnòstic, sinó tot el seu entorn.

És normal que la família es plantege molts 
interrogants i dubtes que condueixen a una 
necessitat de coneixement, a una inquietud per 
saber molt bé què li passa al vostre fill o filla i 
quina és la millor ajuda que podeu proporcionar-
li perquè aprenga i progresse.

Segurament us sorgiran també una diversitat 
de sentiments que probablement us desborden. 
S’obri un camí de reptes i de dificultats, però 
en el qual també hi haurà avanç, superació, 
aprenentatge i satisfacció per allò aconseguit. 

És important saber que no esteu sols en aquest 
recorregut. En els últims anys s’ha investigat 
sobre el TEA com mai s’havia fet, i la bona notícia 
és que els èxits en la detecció primerenca i en la 
intervenció són realment destacables. 

Aquesta guia està escrita per a vosaltres, les 
famílies dels xiquets amb TEA, amb la intenció 
de sintetitzar informació rellevant i útil, i de 
manera accessible. És una guia essencial, que 
intenta recollir amb senzillesa i claredat la ingent 
quantitat d’informació disponible sobre aquest 
trastorn, que pretén oferir una panoràmica 
general de les principals dificultats que el solen 
acompanyar i algunes estratègies per a afrontar-
les. A més, inclou informació contrastada, 
fonamentada en l’evidència científica i en el que 
sabem que funciona, amb la finalitat que les 
persones amb TEA aprenguen i desenvolupen el 
seu màxim potencial.
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Aquesta guia està organitzada en seccions. 
En la secció A s’aborden aspectes generals 
sobre les característiques del TEA, les primeres 
manifestacions i les possibles causes. La secció 
B se centra a descriure breument el procés 
d’avaluació i de diagnòstic, així com alguns 
trastorns que hi poden aparéixer de forma 
associada. En la secció C es respon a qüestions 
relatives als models d’intervenció global més 
recolzats per la investigació, amb la finalitat 
que els pares i les mares hi prengueu decisions 
informades. La secció D resumeix les principals 
dificultats que s’han identificat en diferents 
àrees evolutives i en el funcionament diari, així 
com algunes estratègies per a abordar-les. La 
secció E se centra a presentar les modalitats 
d’escolarització i les ajudes que es poden rebre 
per part de l’Administració. En la secció F es 
destaquen les fortaleses comunament descrites 
en les persones amb TEA, que són clau per a 
poder compensar les dificultats que presenten. I, 
finalment, però no menys important, s’ofereixen 
suggeriments, a partir de l’experiència de les 
famílies de les xiquetes i els xiquets amb TEA, 
sobre com cuidar-se i donar-se suport davant 
dels desafiaments que es plantegen. Finalment, 
s’hi inclouen referències bibliogràfiques de 
lectures, manuals per a pares i mares, pàgines 
web i altres recursos d’utilitat que permeten 
aprofundir en temes concrets. 

La guia recull informació actualitzada, però no 
hem d’oblidar que el coneixement en aquesta 
matèria està avançant i desenvolupant-se 
contínuament. Esperem que prompte sorgiran 
noves vies d’ajuda per a afrontar les dificultats 
que experimenten les persones amb TEA i les 
seues famílies.

Desitgem que aquesta guia proporcione 
orientació i suport tant a les famílies com a totes 
les persones que, per un motiu o un altre, teniu 
relació amb el TEA. Sens dubte,  la societat té la 
responsabilitat i el compromís de crear un món 
accessible per a totes les persones, en el qual 
tots ens puguem desenvolupar plenament amb 
els suports adequats.

Finalment, volem agrair enormement als xiquets 
amb TEA i a les seues famílies els ensenyaments 
que contínuament ens proporcionen. I tenim 
l’esperança de continuar aprenent-ne.

En tota aquesta guia, el terme autisme, 
l’expressió trastorn de l’espectre autista i 
l’abreviatura TEA seran usats per a designar 
una varietat de trastorns del desenvolupament 
—abans denominats “trastorns generalitzats 
del desenvolupament” (DSM-IV)— que inclou 
l’autisme típic, el trastorn generalitzat del 
desenvolupament no especificat i el trastorn 
d’Asperger. 
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Secció A»
Coneixent el 
trastorn de 
l’espectre
autista
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1. Què són els trastorns de l’espectre 
autista?

2. Quina és la prevalença dels 
trastorns de l’espectre autista? 
Estan augmentant els casos 
d’aquest trastorn?

3. Quines són les seues causes?  

4. Com comença a manifestar-se 
el trastorn de l’espectre autista? 
Quins són els primers símptomes?
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Els trastorns de l’espectre autista (TEA) són 
alteracions del neurodesenvolupament que 
afecten la manera en què es comuniquen 
i relacionen les persones, així com la seua 
percepció del món. A més, les persones amb TEA 
presenten conductes repetitives i interessos 
intensos i restringits. El TEA apareix molt 
ràpidament en la vida d’el xiquet o de la xiqueta, 
encara que de vegades no puga manifestar-
se clarament fins que així ho exigisquen les 
demandes de l’entorn. 

Els xiquets amb TEA:

• Poden no tindre llenguatge oral i comunicar-
se portant-te de la mà, lliurant-te objectes o 
col·locant la teua mà en allò que volen accionar 
o obrir.

• Poden tindre dificultats en l’ús de la mirada, 
els gestos o l’expressió facial.

• Poden repetir el que acabes de dir (ecolàlies 
immediates) amb finalitat comunicativa o 
sense; també poden repetir alguna cosa 
que han escoltat, per exemple, en anuncis o 
dibuixos animats (ecolàlies diferides). 

• Els costa comprendre el llenguatge. Per 
exemple, poden no respondre quan se’ls 
apel·la o se’ls dóna indicacions, o tindre’n 
una compressió molt literal, i experimentar 
problemes per a entendre un relat, bromes, 
dobles sentits…

• Poden tindre menys iniciativa per a implicar 
altres persones en intercanvis comunicatius.

• En els casos en què desenvolupen el 
llenguatge, els és difícil mantindre converses 
recíproques i explicar històries.

1.
Què són els trastorns de l’espectre 
autista?
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• Tenen dificultats en les habilitats de joc. Solen 
interessar-se especialment per parts d’objectes 
(per exemple, fer girar les rodes d’un cotxe) o 
realitzar accions repetitives (alinear objectes, 
per exemple); també els costa incloure altres 
persones en els seus jocs. 

• Tenen dificultats per a relacionar-se amb altres 
xiquets i xiquetes.

• Poden tindre interessos peculiars i/o limitats 
(les rutes de metro o de tren, els dinosaures, 
els astres…). 

• Poden tindre alteracions en el processament 
sensorial (molestar-los determinats sorolls, 
textures o olors). 

• Poden presentar conductes repetitives com 
ara moviments de mans o balancejos de tot el 
cos. 

• Prefereixen la rutina i s’alteren davant de 
canvis en l’entorn. Per exemple, poden 
preferir anar sempre pel mateix camí cap al 
col·legi o portar un determinat objecte. 
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Els professionals que es dediquen a l’avaluació 
i la intervenció en els trastorns del 
neurodesenvolupament utilitzen guies clíniques 
per a diagnosticar-los. En concret, d’acord 
amb l’última edició del manual elaborat per 
l’Associació Americana de Psiquiatria, el 
DSM-5 (APA, 2013), perquè una persona 
reba el diagnòstic de TEA s’han de complir els 
següents criteris:

A. DEFICIÈNCIES PERSISTENTS EN LA 
COMUNICACIÓ I LA INTERACCIÓ 
SOCIALS en diversos contextos, que es 
manifesten com es descriu a continuació, 
actualment o pels antecedents (els exemples 
són il·lustratius, però no exhaustius): 

1. Les deficiències en la reciprocitat 
socioemocional varien, per exemple, des 
d’un acostament social anormal i un fracàs 
de la conversa normal en tots dos sentits, 
passant per la disminució d’interessos, 
emocions o afectes compartits, fins al 
fracàs a iniciar interaccions socials o a 
respondre-hi. 

2. Les deficiències en les conductes comunicatives 
no verbals utilitzades en la interacció social 
varien, per exemple, des d’una comunicació 
verbal i no verbal poc integrada, passant per 
anomalies del contacte visual i del llenguatge 
corporal o deficiències en la comprensió i l’ús 
de gestos, fins a una falta total d’expressió 
facial i de comunicació no verbal. 

3. Les deficiències en el desenvolupament, el 
manteniment i la comprensió de les relacions 
varien, per exemple, des de dificultats per 
a ajustar el comportament en diversos 
contextos socials, passant per dificultats per 
a compartir jocs imaginatius o per a fer amics, 
fins a l’absència d’interés per altres persones.
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B.  PATRONS RESTRICTIUS I REPETITIUS 
DE COMPORTAMENT, INTERESSOS O 
ACTIVITATS, que es manifesten en dos o 
més dels següents punts, actualment o pels 
antecedents (els exemples són il·lustratius, 
però no exhaustius):

1. Moviments, utilització d’objectes o de parla 
estereotipada o repetitiva (per exemple, 
estereotípies motores simples, alineació dels 
joguets o canvi de lloc dels objectes, ecolàlia, 
frases idiosincràtiques). 

2. Insistència en la monotonia, excessiva 
inflexibilitat de rutines o patrons ritualitzats 
de comportament verbal o no verbal (per 
exemple, gran angoixa davant de canvis 
xicotets, dificultats amb les transicions, 
patrons de pensament rígids, rituals de 
salutació, necessitat de prendre el mateix camí 
o de menjar els mateixos aliments cada dia…).

3. Interessos molt restringits i fixos que són 
anormals quant a la intensitat o quant al 
focus d’interés (per exemple, forta inclinació o 
preocupació per objectes inusuals, interessos 
excessivament circumscrits o perseverants). 

4. Hiperreactivitat o hiporeactivitat als estímuls 
sensorials o interés inhabitual per aspectes 
sensorials de l’entorn (per exemple, indiferència 
aparent al dolor o a la temperatura, resposta 
adversa a sons o a textures específics, 
ensumada o palpació excessiva d’objectes, 
fascinació visual per les llums o el moviment).  

C. ELS SÍMPTOMES HAN D’ESTAR 
PRESENTS EN LES PRIMERES 
FASES DEL PERÍODE DE 
DESENVOLUPAMENT (però poden no 
manifestar-se totalment fins que la demanda 
social supera les capacitats limitades, o 
poden estar emmascarats per estratègies 
apreses en fases posteriors de la vida).

D. ELS SÍMPTOMES CAUSEN UN 
DETERIORAMENT CLÍNICAMENT 
SIGNIFICATIU en l’àmbit social, laboral o 
en altres àrees importants del funcionament 
habitual. 

E. Aquestes alteracions no s’expliquen millor 
per la discapacitat intel·lectual (trastorn del 
desenvolupament intel·lectual) o pel retard 
global del desenvolupament. La discapacitat 
intel·lectual i el trastorn de l’espectre de 
l’autisme amb freqüència coincideixen; per a 
fer diagnòstics de comorbiditats d’un trastorn 
de l’espectre de l’autisme i discapacitat 
intel·lectual, la comunicació social ha d’estar 
per davall de les previsions per al nivell general 
de desenvolupament.
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A més, el DSM-5 estableix tres nivells de 
severitat d’acord amb els suports requerits: (1) 
Necessita ajuda; (2) Necessita ajuda notable; (3) 
Necessita ajuda molt notable. S’ha d’especificar 
també si s’acompanya d’una discapacitat 
intel·lectual, un trastorn del llenguatge o 
alguna afecció mèdica, genètica o conductual. 

És important tindre en compte que el TEA 
constitueix un ventall enormement heterogeni 
de manifestacions de diferent grau. Aquestes 
diverses formes d’expressió de les dificultats 
es denominen “espectre autista”, o també 
“espectre de l’autisme”.  Dos xiquets amb el 
mateix diagnòstic poden presentar un perfil molt 
diferent d’habilitats i necessitats, bàsicament 
en funció del grau d’afectació de la comunicació 
social, de la capacitat cognitiva i de la conducta, 
així com de l’existència de trastorns associats. 
Precisament, Steven Shore, persona amb 
autisme i professor de la Universitat de Delphi, 
diu que “si coneixes una persona amb autisme, 
coneixes una persona amb autisme”, per a donar 
compte així de l’enorme variabilitat del trastorn.

A continuació s’exemplifica aquesta diversitat 
amb breus descripcions del perfil de xiquetes 
i xiquets de diferents edats i nivells de 
funcionament:

Daniel és un xiquet de tres anys. Es 
comunica fonamentalment portant de 
la mà l’adult cap al lloc o l’objecte que 
desitja, o bé li col·loca la mà damunt 
de joguets que desitja accionar; 
també dona els joguets quan vol rebre 
ajuda. Emet algunes aproximacions 
a paraules, encara que sense una 
clara intencionalitat comunicativa. No 
respon al nom i tampoc comprén ordres 
senzilles, encara que se l’ajude amb 
gestos. Li agrada molt mirar-se les mans 
i obrir i tancar portes. 
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Maria és una xiqueta de cinc anys. 
Assenyala a distància per a indicar el 
que vol, però sense coordinar-ho amb 
la mirada. Es comunica mitjançant 
expressions repetitives amb funcionalitat 
comunicativa. Per exemple, per a demanar 
accionar un joguet diu: “T’ajude?”; o si vol 
més menjar, diu: “En vols més”. La seua 
resposta al nom no és consistent. Sembla 
comprendre ordres rutinàries (“Maria mira, 
vine”) i preguntes que requereixen una 
resposta de “sí” o “no”. És capaç d’anticipar 
passos en rutines del tipus “preparats, 
llestos, ja!” Li agrada veure girar les rodes 
dels cotxes i alinear objectes. Quan escolta 
cançons, es tapa les orelles.

David té huit anys. Parla molt, i molt 
ràpidament, amb una entonació peculiar. 
Quan conversa, sol canviar bruscament 
de tema i dirigeix la conversa cap als seus 
interessos, els videojocs i els dinosaures. 
Li costa molt explicar una història. Utilitza 
un vocabulari més sofisticat, més avançat 
del que correspondria a la seua edat. De 
vegades, quan està més nerviós, aleteja i 
camina de puntetes. 

El xiquet amb autisme és, per 
damunt de tot, un xiquet, no el 
seu diagnòstic. 

L’autisme és una manifestació 
més de la diversitat humana.

Totes les persones amb TEA 
aprenen i es desenvolupen 
amb l’adequada comprensió de 
les seues dificultats i amb els 
suports apropiats.

SECCIÓ A. CONEIXENT EL TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA
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La prevalença del TEA s’ha incrementat de forma 
molt notable i ha arribat a configurar-se com el 
trastorn del neurodesenvolupament amb un 
ritme de creixement més ràpid en els últims 
anys. 

Aproximadament, 1 de cada 68 xiquets van 
ser diagnosticats amb TEA als Estats Units el 
2012, d’acord amb les estimacions del Center 
for Disease Control and Prevention (Autism 
and Developmental Disabilities Monitoring 
Network, USA). El TEA és, a més, 4,5 vegades 
més comú en xiquets (1 cada 42) que en 
xiquetes (1 cada 189). 

Aquest augment en la prevalença del TEA es pot 
deure a diversos factors:

• Un millor coneixement de la manifestació del 
trastorn per part de pares i professionals.

• Una major sensibilitat social cap a aquest 
tipus de dificultats.

• L’existència d’instruments de detecció i 
avaluació més sensibles, específics i eficaços.

• La millora en l’accés a serveis d’avaluació i 
diagnòstic especialitzats.

En el moment de la confecció d’aquesta guia, 
no es disposa d’estadístiques oficials sobre la 
prevalença del TEA a Espanya. A Europa, l’índex 
de prevalença del TEA se situa en l’actualitat en 
1 cas per cada 100 naixements (Autism-Europe 
aisbl, 2015). 

2.
Quina és la prevalença del trastorn 
de l’espectre autista? Estan 
augmentant els casos d’aquest 
trastorn?
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FACTORS GENÈTICS

• Al voltant del 15 % dels casos de TEA semblen 
estar associats a una mutació genètica; per 
tant, és un trastorn amb un gran component 
hereditari. Múltiples gens —fins a més 
de tres-cents— semblen estar implicats 
en el trastorn i podrien explicar una major 
predisposició al seu desenvolupament. 

• La incidència de l’autisme és d’un 60-92 % en 
bessons idèntics, i del 10 al 20 % en bessons. 
Encara més, és més elevat el risc de recurrència 
(tindre un segon fill o filla amb TEA) en el 10 % de 
les famílies que ja tenen un fill amb un trastorn 
d’aquest tipus. Aquest risc és notablement 
superior a l’esperat en la població general.   

BASES NEUROBIOLÒGIQUES

• Els estudis de neuroimatge han revelat que el 
TEA està associat a alteracions atípiques en 
el desenvolupament de la connexió de xarxes 
neuronals. 

• S’han descrit anomalies en estructures cerebrals 
encarregades de processar la informació social i 
emocional (sistema límbic), la coordinació motora 
(cerebel) i l’atenció, la planificació i el pensament 
abstracte (còrtex prefrontal). 

• S’han identificat dèficits en el sistema de les 
neurones espill, que s’activen quan es du a 
terme una acció intencional o quan s’observa 
una altra persona realitzar una acció d’aquest 
tipus. 

• S’han detectat nivells més alts en sang de 
neurotransmissors, encarregats de transmetre 
informació entre neurones, com ara la 
serotonina, la dopamina i la norepinefrina. 

FACTORS AMBIENTALS

• S’han estudiat factors com les infeccions 
patides per la mare durant l’embaràs, l’edat 
avançada dels pares, l’obesitat, la diabetis 
materna o complicacions en el naixement com, 
per exemple, falta d’oxigen. Però cap d’aquests 
factors ha proporcionat resultats concloents, 
i encara falta molta investigació en aquest 
sentit. 

• És absolutament fals que l’autisme siga causat 
per unes pràctiques inadequades de criança.

• És important destacar que estudis recents 
no han trobat cap suport científic en altres 
factors explicatius del TEA com la vacuna triple 
vírica (pallola, galteres i rubèola) o l’exposició 
al timerosal, utilitzat com a conservant. Per 
tant, no hi ha cap evidència que l’autisme siga 
causat per vacunes, additius o conservants. 

La comunitat mèdica i científica internacional dona 
suport de manera unànime a la falta d’evidència 
sobre les relacions entre la vacunació i l’origen del 
TEA. Pot consultar-se el document del posicionament 
en aquest tema d’Autisme Espanya i l’Associació 
Espanyola de Professionals de l’Autisme (AETAPI). 

3.
Quines són les seues causes?

No hi ha una única causa que puga 
explicar el TEA. En l’aparició d’aquest 

trastorn interactuen diversos 
factors genètics, neurobiològics i 

ambientals, encara no ben coneguts. 
A més, l’heterogeneïtat del TEA és 
una dificultat per a determinar els 

factors que hi contribueixen.

SECCIÓ A. CONEIXENT EL TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA
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EXPLICACIONS NEUROPSICOLÒGIQUES

La biologia no és suficient per a explicar l’origen 
de l’autisme, i, com s’ha dit anteriorment, el 
TEA és producte de la interacció dels factors 
genètics i neurològics amb els ambientals, al 
llarg del temps. 

Des de la psicologia s’han proposat diverses 
teories que plantegen dèficits en:

• Les habilitats de teoria de la ment, això 
és la capacitat per a identificar emocions i 
pensaments, inferir intencions i explicar així 
el comportament dels altres. 

• Les funcions executives, és a dir, mecanismes 
essencials per a plantejar-se metes, planificar 
accions per a aconseguir-les, controlar 
impulsos o ser flexible per a, per exemple, 
canviar d’estratègia davant de la resolució d’un 
problema.

• La motivació per a relacionar-se amb altres 
persones, la qual cosa pot reduir l’orientació 
cap a estímuls socials. 

• La capacitat per a percebre i integrar de forma 
global la informació, amb una tendència a 
prestar més atenció als detalls. És com 
si processaren les peces que componen 
un trencaclosques sense fer la integració 
necessària per a construir la figura que 
representen. 

No hi ha una teoria unitària que 
siga capaç d’explicar la complexitat 

de l’autisme. En l’origen estan 
implicats múltiples factors, en els 

quals convergeixen la psicologia i la 
neurobiologia, sense perdre de vista 
que, fonamentalment, es tracta d’un 

trastorn del desenvolupament, i en 
aquesta direcció s’està centrant gran 
part de la investigació en l’actualitat. 
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La detecció de les primeres manifestacions de 
l’autisme és un pas necessari per a iniciar una 
intervenció en una edat primerenca que millore 
el pronòstic i l’evolució d’aquest trastorn. 

No hi ha dubte que sou vosaltres, els pares i les 
mares, els qui coneixeu millor el vostre fill  o filla i 
l’observeu diàriament. Us podeu adonar que alguna 
cosa no marxa bé en el seu desenvolupament 
quan el compareu amb altres xiquets de la seua 
edat. Per aquest motiu, és vital que us familiaritzeu 
amb els primers signes d’alerta o indicadors de risc 
per al desenvolupament del TEA. Els símptomes 
poden començar a detectar-se entre els dotze i 
els díhuit mesos i es resumeixen en el següent 
quadre: 

Més endavant poden observar-se alteracions en 
la conducta com les següents:

4.
Com comença a manifestar-se 
el trastorn de l’espectre autista? 
Quins són els primers símptomes?

COMUNICACIÓ SOCIAL

• Escàs contacte ocular.

• Falta de resposta al nom.

• Falta de comprensió del llenguatge.

• No seguir el gest d’indicació de l’adult.

• No assenyalar per a demanar o mostrar 
alguna cosa.

• No mostrar objectes per a compartir l’atenció. 

• Absència de gestos com ara elevar els braços 
per a ser agafat o dir adeu amb la mà.

• No compartir l’interés o el plaer amb els altres.

• Absència de somriure social (retornar el somriure 
a algú quan li diu alguna cosa o li somriu).

• Falta d’interés per relacionar-se amb les 
persones.

CONDUCTA

• Accions o moviments repetitius com ara girar 
les rodes d’un cotxe en lloc de jugar-hi de 
forma apropiada, o aletejar les mans amb 
freqüència.

• Preferència per jugar només amb joguets 
restringits i de forma repetitiva (alinear objectes, 
girar-los i observar-los detingudament, etc.).

• Dificultats en el desenvolupament del joc 
simbòlic.

• Resistència als canvis.

SECCIÓ A. CONEIXENT EL TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA
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Entre els 18 i els 24 mesos, qualsevol pèrdua de 
paraules, d’habilitats o de connexió social també 
pot considerar-se un signe d’alerta. Aquest tipus 
de regressió no s’esdevé en tots els xiquets amb 
autisme, però, aproximadament, d’un 20 % a un 
50 % dels pares de xiquets amb TEA refereixen la 
pèrdua d’habilitats durant el segon any de vida, 
normalment al voltant dels díhuit mesos. 

La pàgina web <http://www.autismnavigator.
com/>, desenvolupada per First Signs© i el 
First Words© Project, ha sigut dissenyada per a 
ajudar a famílies i a professionals a conéixer més 
dades sobre els signes primerencs de l’autisme 
i les intervencions disponibles. La secció Video 
Glossary inclou una sèrie de vídeos d’exemples 
de xiquets menuts amb autisme que mostren 
aquests signes primerencs i la comparació amb 
el desenvolupament típic. 

El Kennedy Krieger Institute també proporciona 
vídeos tutorials sobre els signes primerencs del 
TEA en:
<http://www.kennedykrieger.org/patient-care/
patient-care-centers/center-autism-and-
related-disorders/outreach-training/early-
signs-of-autism-video-tutorial>

A més, disposem d’instruments de screening per 
a facilitar la detecció precoç del TEA en el primer 
i segon any del desenvolupament d’un xiquet. Un 
dels més utilitzats és el M-CHAT (Modified Chec-
klist for Autism in Toddlers) (Robins, Fein, Barton i 
Green, 2001). Es pot emplenar molt ràpidament 
i està dissenyat per a edats compreses entre 
els setze i els trenta mesos. Els ítems crítics de 
l’screening són els següents:

• Mostra interés per uns altres xiquets.

• Usa el dit índex per a assenyalar i mostrar 
interés per alguna cosa.

• Acosta objectes per a ensenyar-te’ls.

• Imita.

• Respon quan se’l crida pel seu nom.

• Et mira quan assenyales un joguet a l’altre 
costat de l’habitació.
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Un altre qüestionari molt útil és Communication 
and Symbolic Behavior Scales-Developmental 
Profile (Infant-Toddler Checklist), elaborat per 
Wetherby i Prizant (2002). Aquest qüestionari 
està elaborat per a realitzar una vigilància 
apropiada del desenvolupament social i 
comunicatiu entre els 6 i els 24 mesos, i inclou 
24 preguntes que valoren el desenvolupament 
en set àrees: emocions i mirada, comunicació, 
gestos, sons, paraules, comprensió i ús 
d’objectes. El qüestionari permet sospitar la 
presència de diferents problemes evolutius, 
que caldria confirmar amb altres proves 
complementàries. 

És molt important que els pares i mares 
que hagen observat alteracions en el 

desenvolupament del seu fill o filla 
similars a les descrites anteriorment es 

decidisquen a comunicar-ho al pediatre o 
pediatra. 

La identificació dels primers signes 
del TEA és un pas previ per a la 

remissió a un equip especialitzat que 
confirme o descarte el diagnòstic. 

Això facilitarà l’inici d’una intervenció 
primerenca adreçada a estimular el 
desenvolupament i millorar el curs 

evolutiu dels xiquets i xiquetes amb TEA, 
i a proporcionar-li les ajudes necessàries. 

SECCIÓ A. CONEIXENT EL TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA
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5. Qui realitza el diagnòstic del 
trastorn de l’espectre autista? Com 
es fa?

6. Alguns trastorns associats.

SECCIÓ B. L’AVALUACIÓ I EL DIAGNÒSTIC



Trastorn de l’Espectre Autista
Una GUIA per a
les FAMÍLIES

28»L’avaluació i el diagnòstic

El diagnòstic del TEA és un procés complex i 
costós en el temps en el qual sol intervindre un 
equip que treballa de forma coordinada, integrat 
per professionals de l’àmbit de la psicologia, la 
psiquiatria, la neuropediatria, la logopèdia i la 
teràpia ocupacional. El diagnòstic de l’autisme 
és un procés col·laboratiu entre els professionals 
i els pares. Per tant, la família forma part essen-
cial d’aquest procés.

Els instruments per al diagnòstic.

En l’actualitat, no hi ha cap prova mèdica o 
marcador biològic per al diagnòstic del TEA, sinó 
que es realitza a partir de la història evolutiva de 
la xiqueta o del xiquet i l’observació de com es 
comunica i es comporta. 

5.
Qui realitza el diagnòstic del 
trastorn de l’espectre autista? 
Com es fa?

Hi ha nombrosos qüestionaris i procediments 
d’avaluació, però els considerats gold standard, o 
de referència fonamental en l’àmbit internacional, 
són els següents:

• L’Entrevista per al Diagnòstic de l’Autisme 
Revisada (ADI-R) (Rutter, Le Couteur i Lord, 
2003). Es tracta d’una entrevista molt 
completa dirigida als pares i mares que avalua 
la presència d’alteracions del desenvolupament 
en tres grans àrees: llenguatge i comunicació, 
interaccions socials i conductes, i interessos 
restringits i repetitius.

• L’Escala d’Observació per al Diagnòstic de 
l’Autisme (ADOS-2) (Lord, Rutter, DiLavore i 
Risi, 2015). És una escala observacional en la 
qual, a través de diferents tasques, es valora 
la comunicació social, el joc, l’ús imaginatiu de 
materials i la conducta, àrees rellevants per al 
diagnòstic del TEA.

Finalment, és important l’observació directa del 
xiquet o de la xiqueta en els contextos naturals, 
la informació aportada pels seus mestres i l’anàlisi 
de vídeos proporcionats per la família. En xiquets 
menuts, la família està present en l’avaluació, i se 
li pregunta si la conducta del xiquet és realment 
representativa del seu funcionament habitual. En 
tot moment, el professional ha de validar amb els 
pares les seues observacions.
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El diagnòstic és un instrument útil, i així 
cal considerar-lo: és una clau que obri 
la porta a les teràpies, a determinades 
ajudes, a una via d’escolarització. 

La qüestió crucial no és l’etiqueta del 
xiquet, sinó cap a on anem a partir 
d’aquest moment, quin és el millor 
conjunt de serveis que podem reunir per 
a assegurar el millor futur possible al 
nostre fill. 

(Melisa Tuya, autora de Tener un hijo con 
autismo). 

Per a què serveix el diagnòstic?

A més d’emetre un diagnòstic clínic, 
l’objectiu final d’una avaluació ha de 
ser ajudar els pares a comprendre el fill, 
saber què li passa i conéixer les seues 
necessitats, donar-los pautes, resoldre els 
seus dubtes i orientar-los cap a recursos. 
(Equip IRIDIA, 2005).

A més de les proves estrictament diagnòstiques, 
se n’hi poden incloure d’altres que avaluen àrees 
com la capacitat intel·lectual, el llenguatge, 
les habilitats adaptatives o els aprenentatges 
instrumentals. Sempre s’han de descartar altres 
dificultats que puguen justificar o explicar les 
alteracions que presenta el xiquet o la xiqueta. 

Els resultats de l’avaluació es recullen en un 
informe i han de ser traslladables al disseny 
d’un programa per a la persona amb TEA. 

Diagnosticar no és sols assignar una categoria 
clínica o donar un veredicte. El diagnòstic ha de 
servir per a:

• Traçar un perfil de fortaleses i dificultats del 
xiquet o de la xiqueta que permeta dissenyar, 
almenys inicialment, un programa d’intervenció 
apropiat a les característiques de la persona.

• Emmarcar les necessitats de la xiqueta o el 
xiquet per a poder accedir a serveis i ajudes 
específics. 

SECCIÓ B. L’AVALUACIÓ I EL DIAGNÒSTIC
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El moment de rebre el diagnòstic és realment 
difícil. No hi ha una forma concreta de reaccionar 
quan es comunica.  

Per a alguns pares i mares serà útil superar la 
incertesa i posar un nom a les dificultats que 
estan observant en el fill o filla. 

És normal experimentar sentiments de negació, 
ràbia, tristesa, enuig, culpabilitat i confusió; 
però també és veritat que aquestes respostes 
inicials no duren sempre i, per descomptat, que 
cal donar-se temps per a adaptar-se a aquesta 
nova situació. 

El teu fill creixerà i aprendrà. 
Amb la intervenció 

adequada i els suports 
necessaris, sempre hi ha 
potencial per a la millora. 
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És important identificar si 
hi ha trastorns associats, 

per a poder proporcionar la 
resposta terapèutica més 

apropiada en cada cas. 

• La comorbiditat o coocurrència amb altres 
trastorns és molt comuna en xiquets amb 
TEA.  

• Els problemes que majoritàriament s’hi han 
associat han sigut la discapacitat intel·lectual 
(entorn del 40-65 % dels casos, segons la font) 
i les crisis epilèptiques. Recentment, una forta 
evidència empírica assenyala que el trastorn 
per dèficit d’atenció/hiperactivitat (TDAH) és 
també una de les condicions comòrbides més 
comunes. 

• S’han referit taxes considerables de trastorns 
d’ansietat, depressió, trastorn bipolar o 
trastorn obsessivocompulsiu, particularment, 
en persones amb TEA en l’adolescència i l’edat 
adulta. 

D’altra banda, també s’ha descrit l’associació 
entre el TEA i diferents síndromes neurològiques 
i genètiques: síndrome de Down (17 %) o 
síndrome de X-Fràgil (2 %). En menor mesura, 
s’ha demostrat una associació entre el TEA i 
malalties estranyes com ara l’esclerosi tuberosa, 
que afecta múltiples òrgans i ocasiona, entre 
d’altres, problemes neurològics associats a 
alteracions del neurodesenvolupament. 

Finalment, també s’han constatat taxes de 
problemes físics superiors en comparació amb 
la població general, com per exemple problemes 
intestinals, al·lèrgies i trastorns del son. 

6.
Alguns trastorns associats

SECCIÓ B. L’AVALUACIÓ I EL DIAGNÒSTIC
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7. Què sabem sobre la intervenció en 
xiquets i xiquetes amb trastorn de 
l’espectre autista?

8. La importància dels suports 
visuals.

9. Hi ha tractament farmacològic?

10. Els tractaments alternatius i 
complementaris.

SECCIÓ C. ENTRAR EN ACCIÓ: LA INTERVENCIÓ  



Trastorn de l’Espectre Autista
Una GUIA per a
les FAMÍLIES

34»Entrar en acció: la intervenció

Els objectius de la intervenció psicoeducativa en 
el TEA són els mateixos que els que es podrien 
plantejar per a qualsevol xiquet o xiqueta: 
ajudar-lo a desenvolupar la seua capacitat 
per a aconseguir el màxim potencial i poder 
viure així una vida amb la major autonomia i 
felicitat possibles. Però les persones amb TEA 
s’enfronten a una sèrie de reptes i dificultats 
addicionals -fonamentalment en la comunicació 
social i en la conducta- que la intervenció ha de 
millorar i compensar. A més, és un compromís de 
la societat desenvolupar totes les adaptacions i 
els suports necessaris perquè la persona amb 
TEA puga actuar-hi amb fluïdesa i participar-hi. 

Qui forma part de la intervenció? Quines 
característiques ha de reunir?

La intervenció és duta a terme per un conjunt de 
professionals que han de treballar en equip per a 
ajudar el teu fill o a la teua filla a desenvolupar-
se. Aquest equip està format habitualment 
per terapeutes amb formació especialitzada, 
procedents de diferents disciplines:

• Psicòleg/psicòloga. Avalua el desenvolupament 
del xiquet, assessora en problemes de conducta, 
tracta les dificultats d’aprenentatge i de tipus 
social i dona suport a la família emocionalment 
davant dels processos d’ajustament que han de 
produir-se.

• Logopeda. Avalua i tracta les dificultats de 
llenguatge, comunicació i aprenentatge. 

• Terapeuta ocupacional. Promou l’autonomia 
del xiquet en la vida diària (alimentació, 
condícia, roba…), estimula el desenvolupament 
d’habilitats motores i realitza les adaptacions en 
l’entorn que faciliten la independència; també 
avalua i aborda els problemes sensorials que 
interfereixen en l’aprenentatge i la conducta.

• Neuropediatre/a. A més d’esbrinar si el TEA 
està associat a alguna síndrome genètica o 
neurològica, diagnostica i tracta condicions 
associades (hiperactivitat, ansietat, irritabilitat, 
convulsions…) que poden requerir tractament 
farmacològic.

• Psiquiatre/a. Aborda la simptomatologia 
d’alteracions que poden aparéixer en el 
TEA i que necessiten una intervenció amb 
medicaments (ansietat, hiperactivitat, obsessions, 
compulsions…).

• Treballador/a social. Ajuda la família a obtin-
dre informació sobre serveis, associacions i al-
tres recursos econòmics.

7.
Què sabem sobre la intervenció en 
xiquets i xiquetes amb trastorn de 
l’espectre autista?
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La coordinació entre els membres de l’equip és 
fonamental, i per aquesta raó no han de perdre 
la “imatge global” del xiquet i han de compartir 
estratègies, mètodes i sistemes de comunicació. 

La forma d’articular la intervenció pot adoptar 
diverses modalitats. Una possibilitat és que hi 
haja un professional de referència que supervise 
i guie el programa d’intervenció. En funció de 
les necessitats del xiquet o de la xiqueta, es 
planifica la participació d’altres professionals per 
a abordar problemes específics. És aconsellable 
que existisca una comunicació permanent entre 
els membres de l’equip i que es mantinguen 
reunions periòdiques per a intercanviar 
informació, constatar els progressos i realitzar 
les modificacions oportunes. 

No és infreqüent que la família actue com a 
pont de comunicació entre els professionals. 

De fet, la intervenció és inviable si les 
persones significatives en la vida del xiquet, 
pares, mares i professorat, no formen part 
d’aquella. Tots conformen un equip que 
acompanyarà al xiquet o a la xiqueta en el seu 
desenvolupament. 

Atesa la naturalesa de l’autisme i de les 
necessitats de les persones amb TEA, el paper 
de la família hi és cabdal, tant en el procés 
d’avaluació com en el d’intervenció:

• Ha de participar activament en la selecció 
d’objectius i en la implementació mateixa de la 
intervenció en situacions quotidianes. 

• Entre la família i l’equip de terapeutes s’ha 
de forjar una relació d’honestedat, respecte, 
confiança i col·laboració en la qual s’aprén 
mútuament. 

• El terapeuta ofereix informació, ensenya 
estratègies, proporciona feedback…; en 
definitiva, acompanya la família en l’educació 
del xiquet o la xiqueta amb TEA. La família 
transmet les seues inquietuds, dubtes i 
prioritats; informa del progrés del xiquet i de 
les dificultats que van sorgint, i comparteix 
també amb els professionals el profund 
coneixement que té del fill o filla.
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Òbviament, és crucial el paper que exerceixen 
les persones rellevants en la vida del xiquet, 
particularment en el context escolar, amb les 
quals ha d’haver-hi una estreta cooperació:

• Mestre tutor/mestra tutora del xiquet o 
xiqueta.

• Mestre/a d’Audició i Llenguatge (AL), que 
avalua i tracta les dificultats de comunicació i 
llenguatge. Orienta els professors i els pares 
sobre com afrontar aquest tipus de dificultats. 

• Mestre/a especialista de Pedagogia Terapèutica 
(PT), que proporciona una atenció directa als 
alumnes, preferentment a aquells que presenten 
necessitats educatives específiques; també 
assessora el professorat del centre i les famílies, 
i els hi dona suport.

• Educador/a. Dona suport a l’aprenentatge i 
l’autonomia de l’alumnat. 

I no hem d’oblidar els companys i les companyes 
del xiquet o xiqueta, que interactuen amb ell 
i li proporcionen oportunitats d’aprenentatge 
i de millora de la comunicació social. De fet, 
s’han dissenyat intervencions que impliquen 
l’ensenyament, als companys i companyes del 
xiquet amb TEA, d’estratègies facilitadores de la 
comunicació, així com de maneres de resposta 
davant de comportaments específics.

On té lloc la intervenció?

La intervenció es realitza en qualsevol lloc on 
el xiquet puga aprendre i practicar allò que 
ha aprés. Algunes habilitats hauran de ser 
adquirides en entorns lliures de distraccions, 
amb una ràtio xiquet/terapeuta baixa. Però 
aquest aprenentatge no és funcional si no es 
generalitza a situacions de la vida diària; per 
aquest motiu s’ha de traslladar i de produir 
també en els entorns naturals del xiquet, durant 
les activitats i experiències del dia a dia: a casa, 
a escola, al parc, al supermercat… Qualsevol 
programa d’intervenció ha d’assegurar aquesta 
generalització. 

Quina intensitat i duració ha de tindre la 
intervenció?

Les recomanacions de la majoria de programes 
d’intervenció i d’organismes experts, com 
el Committee on Educational Interventions 
for Children with Autism -National Research 
Council- (2001), indiquen que la intervenció ha 
de ser intensiva, és a dir unes vint-i-cinc hores 
setmanals, aproximadament. Lògicament, 
aquesta intensitat ha de ser entesa no 
solament en termes d’intervenció un a un, una 
cosa difícilment factible. Per això, els objectius 
d’aprenentatge s’han d’integrar en activitats i 
rutines de la vida diària. La família i totes les 
persones importants per a la xiqueta o el xiquet 
han de conéixer aquests objectius i utilitzar les 
estratègies i adaptacions que n’asseguren la 
consecució.  

El nombre d’hores no determina 
la intensitat o l’efectivitat del 
programa. El que és més important 
és la qualitat de la intervenció, la 
coordinació entre persones i entorns 
i la rellevància dels objectius per a la 
vida de la xiqueta o el xiquet. 
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Com puc triar el millor programa d’intervenció 
per al meu fill? Quines característiques ha de 
reunir una bona intervenció per a un xiquet o 
xiqueta amb TEA? 

L’evidència científica i els consensos aconseguits 
per grups d’estudi i per organismes destacats 
dedicats al suport de les persones amb TEA 
coincideixen a assenyalar que una bona 
intervenció:  

1. Ha d’estar basada en una adequada 
comprensió de l’autisme i de com es 
manifesta de forma específica en un xiquet 
o xiqueta en concret.

2. Ha d’estar fonamentada en les característiques 
individuals de cada xiquet o xiqueta. L’autisme 
és complex i divers, per la qual cosa és vital que 
la intervenció s’adapte al seu perfil definit: edat, 
nivell evolutiu i de funcionament, dificultats de 
comunicació, conducta i regulació sensorial, 
estil d’aprenentatge i, per descomptat, entorn 
familiar i escolar on es desenvolupa.

3. Ha de partir d’una avaluació inicial dels punts 
forts i febles del xiquet o xiqueta. D’una 
banda, ha de fomentar les seues potencialitats 
i basar-s’hi per a compensar les dificultats; 
per altra banda, ha d’afrontar la millora de 
les àrees de dèficit descrites habitualment 
en el TEA: comunicació social, conducta, joc o 
adaptació al canvi, entre d’altres.

Per a ajudar un xiquet amb TEA no 
és necessari canviar-lo o endreçar-
lo: necessitem comprendre’l millor i, 
llavors, canviar la nostra actitud, la 
nostra conducta i els suports que li 
proporcionem. (Barry Prizant, autor 
de Seres humanos únicos). 

4. Ha d’utilitzar estratègies educatives 
apropiades a la forma d’aprendre del xiquet 
o de la xiqueta amb TEA, que afavorisquen el 
seu desenvolupament: 

• Estructuració del temps, de l’espai i de les 
activitats.

• Predictibilitat per a abordar les dificultats 
d’anticipació.

• Aprenentatge sense error.

• Ús de suports visuals.

• Consideració de les preferències i dels 
interessos per a afavorir la motivació i 
millorar la disposició a l’aprenentatge.

5. No s’ha de centrar únicament en l’adquisició 
d’habilitats i competències per part del xiquet 
o de la xiqueta: també s’han d’introduir les 
modificacions en l’entorn físic i personal que 
permeten el seu ple desenvolupament..
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6. Ha d’incloure objectius funcionals i significatius 
per a la vida del xiquet, generalitzables en el 
seu entorn natural.

7. Ha de ser intensiva i començar de forma precoç, 
incloent-hi les modificacions pertinents en 
funció de l’etapa educativa, al llarg de la vida. 
Cada xiquet o xiqueta progressarà a un ritme 
diferent; per tant, cal revisar els objectius i 
actualitzar-los freqüentment. Si no s’observen 
avanços en els termes establits, llavors cal 
analitzar-ne bé els motius i, si és necessari, 
modificar el pla d’objectius previst. 

8. Com ja hem anticipat, ha de ser realitzada 
per un equip de professionals de diferents 
disciplines que tinguen un gran coneixement 
del TEA i disposen de les qualitats necessàries 
per a proporcionar la resposta educativa més 
adequada en cada cas. La coordinació entre 
els membres de l’equip és primordial. 

9. La família és essencial en el tractament, 
tant en el procés d’avaluació -establiment 
d’objectius- com en la implementació de la 
intervenció i en el control del progrés. Per 
aquest motiu ha de tindre suport emocional 
per a afrontar els reptes que implica la criança 
d’un xiquet amb TEA i rebre informació 
sobre el trastorn i sobre els mètodes i les 
estratègies que afavoreixen l’aprenentatge 
del seu fill o filla. 

10. La intervenció no pot ser una font d’estrés 
afegida; més aviat tot el contrari.

11. Ha d’estar contrastada científicament, de 
manera que els seus beneficis estiguen 
comprovats. La pràctica basada en 
l’evidència (PBE) fa referència, precisament, 
a la consideració de tres criteris quan es 
tria la intervenció més apropiada: 

• Les troballes d’investigacions rigoroses.

• El judici expert del terapeuta.

• Els valors, els interessos i les eleccions de 
la família.
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En els últims anys s’han publicat diverses guies 
clíniques amb una descripció detallada de 
l’evidència de les intervencions en el TEA. En 
concret, als Estats Units, el 2015, el National 
Autism Standards Report (NSR) va classificar les 
intervencions en quatre nivells d’evidència:

1. Tractaments establits. Es basen en investigacions 
amb un alt control metodològic que demostren 
que les intervencions són efectives per a les 
persones amb autisme. 

2. Tractaments emergents. Són aquells en què 
s’ha demostrat alguna evidència d’efectivitat 
com a resultat d’estudis de cas únic, amb 
mostres reduïdes o quasi experimentals.

3. Tractaments no establits. No hi ha publicacions 
que proven una evidència d’efectivitat. 

4. Inefectius/perjudicials.

L’evidència científica és un dels criteris que ha 
de guiar la selecció d’una o una altra intervenció. 
Però, com s’ha assenyalat abans, hi ha una 
enorme heterogeneïtat dins del TEA, per la qual 
cosa no hi ha un únic programa que funcione 
per a totes les persones amb aquest trastorn. 
El que funciona per a un xiquet pot no funcionar 
per a un altre. Per aquest motiu, és comú que 
s’advoque per tractaments dissenyats de 
forma individualitzada. És a dir, l’evidència ha 
d’ajustar-se al perfil del xiquet o de la xiqueta, i no 
al revés.

Revisarem a continuació els principals i més 
coneguts models d’intervenció globals en el TEA.

Quines intervencions s’han proposat per a 
persones amb autisme?

S’han identificat multitud d’intervencions 
diferents per a persones amb TEA. La informació 
sobre aquestes en Internet és incalculable. Amb 
freqüència, els pares es troben davant d’una 
diversitat de programes en forma de sigles que 
representen diferents tractaments: ABA, DTT, 
SCERTS, HANEN, LEAP, DENVER, PECS… És, 
per tant, vital que les famílies accedisquen a 
informació fiable i contrastada. En aquest punt 
es presenten els enfocaments més coneguts 
i freqüentment usats en el tractament del 
TEA. A pesar que tenen una fonamentació i 
una orientació diferents, comparteixen molts 
elements en comú.

Sense pretendre ser exhaustiva, hem elaborat 
una llista amb les intervencions més rellevants, 
de caràcter comprensiu, és a dir: 

• Que tenen un ampli impacte en les característiques 
nuclears del TEA.

• Que es basen en un marc teòric que justifica 
la proposta d’intervenció.

• Que mostren una suficient evidència fonamentada 
en estudis de qualitat metodològica que demostren 
els efectes d’aquesta intervenció.
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INTERVENCIONS 
CONDUCTUALS

INTERVENCIONS 
SOCIOPRAGMÀTIQUES I 
EVOLUTIVES 

INTERVENCIONS 
COMBINADES (MODELS 
GLOBALS)

Anàlisi de conducta aplicada (Applied Behaviour Analysis -ABA-).

Entrenament per assajos discrets (Discrete Trial Training -DTT-).

Intervenció conductual primerenca intensiva (Early Intensive 
Behavioural Interventions -EIBI/IBI-).

Intervencions conductuals contemporànies (Pivotal Response 
Training/Natural Language Paradigm).

Model social pragmàtic de desenvolupament (Developmental 
Social-Pragmatic Model).

Intervenció basada en el desenvolupament de relacions-temps 
de sòl (Developmental, Individual-Difference, Relationship-Based 
Model-Floortime; Dir/Floortime).

Social Communication, Emotional Regulation And Transactional 
Support (SCERTS).

Early Start Denver Model. 

Treatment and Education of Autistic and Communication Related 
Handicapped Children (TEACCH).
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DESENVOLUPAMENT DE LA 
COMUNICACIÓ 

ATENCIÓ CONJUNTA
I JOC

PROBLEMES 
DE CONDUCTA

SUPORT CONDUCTUAL 
POSITIU

INTERACCIÓ SOCIAL 

Entrenament funcional en comunicació.

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació–(PECS, 
BENSON SCHAEFFER, BIMODAL…).

More Than Words (Centre HANEN).

Atenció conjunta, joc simbòlic, implicació i regulació.

(Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, and Regulation -Jasper-).

Suport conductual positiu.

Integració sensorial, teràpia de massatges.

Intervencions per al desenvolupament de la teoria de la ment.

Històries socials.

Comic strip conversations.

Videomodelatge.

Intervencions mitjançades per parells (cercle d’amics, grups 
integrats de joc).

A més d’aquests models globals, hi ha pràctiques adreçades a intervindre 
en àrees específiques: 

En l’annex es desenvolupen els models d’intervenció global. Les 
intervencions per àrees concretes seran abordades en apartats 
específics d’aquesta guia. 
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En la majoria d’aproximacions a la intervenció 
en xiquets amb TEA s’utilitzen els suports 
visuals. Són imatges, símbols, paraules escrites 
o objectes que ajuden el xiquet a organitzar el 
temps, comprendre les rutines quotidianes, 
aprendre habilitats i reduir les conductes 
inadequades.

Per què els usem?

Tothom utilitza ajudes visuals: per a orientar-nos 
pel carrer, per a planificar la setmana o per a seguir 
els passos d’una recepta. Les ajudes d’aquest 
tipus faciliten l’organització i la memorització de 
la informació. 

Es diu que les persones amb TEA són aprenents 
visuals, és a dir, que comprenen millor la 
informació presentada per la via visual. Les 
imatges són estables i romanen en el temps; 
en contraposició, la paraula parlada desapareix 
ràpidament. Per aquest motiu, els suports 
visuals són un element essencial en qualsevol 
pla d’intervenció en el TEA. 

Quins tipus de suports visuals s’utilitzen?

• Objectes reals. Per exemple, ensenyar un 
raspall abans de raspallar-se les dents o una 
esponja abans de banyar-se.

• Fotografies d’una activitat o un objecte: el 
col·legi, una pilota, un pijama…

• Dibuixos o pictogrames  en color o en blanc i 
negre.

• La paraula escrita.

Les ajudes visuals han de ser comprensibles per 
al xiquet, per la qual cosa en seleccionarem una o 
una altra en funció del seu nivell d’abstracció i de 
la seua capacitat de reconeixement i d’associació 
amb l’objecte real. És possible combinar diferents 
modalitats (objectes i pictogrames, per exemple).

Actualment disposem de recursos ràpids i 
accessibles per a la realització o la cerca de fotos 
o imatges en Internet o amb el telèfon mòbil. El 
portal ARASAAC (www.arasaac.org) ofereix de 
forma gratuïta recursos gràfics i materials per a 
facilitar la comunicació de les persones amb algun 
tipus de dificultat en aquesta àrea. Les imatges 
es poden plastificar i apegar amb velcro al lloc 
que s’haja triat. També pot ser molt útil portar 
sempre una llibreta per a dibuixar el suport visual 
que es necessite en un moment determinat, o 
bé disposar de fotos en el mòbil que es poden 
emmagatzemar i organitzar.

8.
La importància dels suports visuals
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Per a què usem els suports visuals?

• Per a entendre la seqüència temporal i 
afavorir la motivació. Els panells abans/
després motiven el xiquet o la xiqueta a fer 
una activitat que no li agrada i l’ajuden a saber 
quan realitzarà el que li agrada. Per a això es 
presenta una foto o imatge de l’activitat que 
realitzarà en primer lloc (per exemple, posar-
se les sabates) i el que podrà fer després (per 
exemple, anar al parc). Es capta l’atenció del 
xiquet cap al panell i se li diu: “Primer, posa’t 
les sabates; després, anirem al parc.” Una 
vegada acabe de posar-se les sabates, es 
torna al panell per a indicar que s’ha acabat 
i s’assenyala l’activitat de reforç que ve a 
continuació.

• Per a ajudar a organitzar el temps i les ruti-
nes diàries. Les agendes visuals representen 
el que ocorrerà durant tot el dia o una part 
d’aquest, o bé durant una tasca o activitat; a 
més, faciliten la comprensió del que passarà, 
per la qual cosa redueixen l’ansietat i afavo-
reixen les transicions o canvis. La forma de tre-
ballar amb l’agenda consisteix a denominar les 
activitats una a una a mesura que s’esdevenen 
i a retirar el suport visual (llevar-lo i deixar-lo 
en una caixa d’“acabat”, ratllar-lo o donar-li la 
volta). Quan finalitza una activitat, es pot fer el 
gest de “s’ha acabat”. 

• Per a anticipar esdeveniments especials 
(excursions, visites a familiars…). Per exemple, 
es pot mostrar la foto d’una platja i descriure 
amb un llenguatge simple el que passarà: “A 
la platja, anem a la platja.” També mitjançant 
objectes es poden anticipar rutines o activitats 
(una caixa de cereals per a indicar el desdejuni, o 
l’abric per a comunicar que ens n’anem al carrer).

• Per a fomentar l’autonomia. Es pot mostrar la 
sèrie de passos que el xiquet ha de seguir per 
a llavar-se les mans o vestir-se, de tal forma 
que, amb el temps, puga executar aquestes 
rutines de forma independent.

• Per a explicar normes de conducta. Es 
poden representar visualment les normes de 
conducta en un determinat lloc (“estic en silenci, 
ben assegut, alce la mà abans de parlar…”). 
També per a comprendre determinades 
situacions i saber com actuar-hi, es poden 
usar les “històries socials”, que s’explicaran 
més endavant. De vegades poden ser útils 
signes concrets com “no” o “espera”. El signe 
de “no” (ratllar diagonalment un pictograma) 
pot indicar al xiquet que no pot accedir a 
alguna cosa (l’ordinador, una pilota…). Una 
targeta amb la paraula “espera” pot ajudar-lo 
a comprendre que alguna cosa s’endarrereix, 
però que estarà disponible prompte. Al principi, 
es recomana fer-ho durant uns pocs segons, 
per a intercanviar uns moments més tard la 
targeta per l’objecte desitjat. També pot ser 
útil utilitzar un rellotge visual que indique el 
temps que resta perquè finalitze una activitat i 
puga accedir a allò que desitja. 

• Per a fomentar la capacitat d’elecció. Es pot 
elaborar un panell d’activitats o d’objectes que 
motiven el xiquet o la xiqueta. Per exemple, 
col·locar a la porta de la nevera o d’un armari de 
la cuina imatges de menjars que li agraden. Al 
principi se’l guia físicament perquè assenyale 
la imatge, i immediatament després se li 
proporciona allò que ha escollit.

• Per a estructurar l’entorn i millorar l’ordre. 
Per exemple, es poden delimitar zones per a 
realitzar diferents activitats o per a etiquetar on 
es guarda cada cosa.

• Per a comunicar-se. Hi ha sistemes de comunicació 
com ara taulers o l’intercanvi d’imatges (PECS) que 
es basen en l’ús de suports visuals (vegeu l’apartat 
de comunicació).
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En l’actualitat no hi ha cap tractament 
farmacològic eficaç contra els símptomes 
nuclears del TEA. No obstant això, es poden 
utilitzar determinats medicaments per a 
tractar símptomes freqüents que interfereixen 
negativament en el funcionament diari de la 
persona: 

• Irritabilitat (esclats emocionals, agressivitat o 
autolesions). Els fàrmacs més recomanats són 
la risperidona i l’aripiprazole. 

• Estereotípies. La possibilitat de reduir els 
patrons de conducta i els interessos i les 
activitats restrictius, repetitius i estereotipats 
és bastant limitada. De vegades s’administren 
inhibidors de la recaptació de la serotonina 
(fluoxetina, paroxetina, sertralina). També hi 
ha alguna evidència dels efectes d’antipsicòtics, 
com l’olanzapina o l’haloperidol, en la 
disminució de les estereotípies.

Algunes consideracions importants.

• És recomanable situar els suports visuals en 
llocs accessibles per a la xiqueta o el xiquet, a 
l’altura dels seus ulls, als llocs on seran usats.

• Cal adequar la longitud dels suports visuals 
a la capacitat de comprensió del xiquet per 
a no atabalar-lo amb massa informació. Per 
exemple, al principi es pot mostrar només el 
que farà al matí, i més endavant plantejar una 
agenda per a tot el dia.

• Familiaritzar-se amb els suports visuals pot 
durar algun temps, tant per al xiquet com per 
a la família. Cal ser pacient i consistent a l’hora 
d’usar-los.

• Fer ús de suports visuals no significa eliminar 
el llenguatge oral. L’associació de la paraula 
oral amb la seua representació visual facilitarà 
la comprensió del xiquet. 

• Juntament amb la imatge es pot posar la 
paraula escrita per a afavorir l’associació entre 
ambdues. 

9.
Hi ha tractament farmacològic?

PRIMER DESPRÉS
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• Trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat. 
Com ja s’ha comentat, la prevalença de TDAH 
en xiquets amb TEA és elevada (entre el 28,2 % 
i el 60,3 %), la qual cosa suscita una especial 
preocupació sobre l’eficàcia de la medicació 
tradicionalment usada amb el TDAH quan hi ha 
comorbiditat. En termes generals, la resposta 
als psicoestimulants tendeix a ser menys 
efectiva en el TEA i, per contra, les reaccions 
adverses són majors en el TEA + TDAH. De 
fet, en assajos controlats aleatoritzats amb 
metilfenidat, només un 50 % de les persones 
amb TEA van mostrar una resposta positiva al 
fàrmac. La severitat del TEA i la discapacitat 
intel·lectual són variables que redueixen la 
viabilitat de la intervenció. Una altra medicació 
utilitzada és l’atomoxetina, que, encara que té 
una eficàcia més limitada que el metilfenidat, 
presenta efectes secundaris menors. Sembla 
que l’únic efecte advers que genera és la 
pèrdua de l’apetit. 

• Regulació del son. Entre un 40 % i un 80 % de 
persones amb TEA tenen problemes de son. 
Modificant els hàbits amb orientacions als 
pares s’han obtingut resultats prometedors. 
Però si la família no pot beneficiar-se d’una 
aproximació basada en l’educació, la medicació 
hi pot ser una opció. Desafortunadament, la 
investigació en aquest terreny és escassa, 
però els assajos clínics que han provat l’ús de 
melatonina indiquen que disminueix l’inici del 
temps de son i i que el xiquet no es desperta 
tantes vegades durant la nit; així mateix, es 
produeix una millora del comportament durant 
el dia com a resultat, probablement, d’una 
millor regulació del son durant la nit. 

• Per a l’ansietat, la depressió, les obsessions 
i les conductes repetitives s’administren 
també, entre d’altres, els inhibidors de la 
recaptació de la serotonina.

• Davant d’atacs epilèptics o anomalies 
electroencefalogràfiques sol receptar-se medicació 
per a controlar i previndre les crisis. 

• Cal assenyalar que actualment està en procés 
de realització un projecte finançat pels NIH 
(instituts nacionals de Salut nord-americans) 
per a estudiar els efectes de l’oxitocina en 
xiquets amb autisme en diverses institucions 
als Estats Units.

Encara que els psicofàrmacs no 
tracten els símptomes nuclears del 
TEA, són un tractament viable quan 
aquest apareix associat a una altra 
simptomatologia. 
Els experts recomanen usar-los 
amb precaució a causa dels 
possibles efectes secundaris, 
i sempre combinant-los amb 
intervencions psicosocials 
per a disminuir-ne les dosis i 
l’administració potencial de diversos 
medicaments.
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Com s’ha comentat, cap intervenció farmacològica 
millora significativament els símptomes centrals 
de les persones amb TEA, per la qual cosa 
recentment s’ha estimat que un 28 % dels xiquets 
amb aquest trastorn estan sent tractats amb 
tractaments alternatius. No obstant això, encara 
no tenim evidències empíriques suficients que 
donen suport a la seua eficàcia. Caldrà esperar 
els resultats de futures investigacions que es 
duguen a terme amb nombroses mostres i 
dissenys metodològics rigorosos. Alguns dels 
més coneguts són els següents:

10.
Els tractaments alternatius i 
complementaris

Teràpies biològiques
• Dieta lliure de gluten i caseïna. Aquesta dieta 

suposa l’eliminació dels aliments que contenen 
gluten i caseïna, una proteïna de la llet, al·ludint 
a possibles efectes neurotòxics, que no han 
sigut demostrats. No hi ha evidència que 
l’eliminació del gluten i de la caseïna dels 
aliments ajude a disminuir els símptomes 
nuclears del TEA, ni tampoc que, al revés, 
suplementar la dieta amb gluten o caseïna 
augmente aquests símptomes. No obstant 
això, algun subgrup de xiquets amb TEA.

• Suplements dietètics i vitamines (àcids 
grassos omega-3, vitamina B12, vitamina 
D). Les deficiències nutricionals que poden 
produir en el TEA la selectivitat alimentària 
i les pautes d’alimentació poc comunes 
han impulsat la utilització d’aquest tipus 
de tractaments basats en aportacions 
dietètiques per a compensar-les. El 
suplement de l’àcid gras omega-3 o de 
la vitamina B12 no ha demostrat efectes 
terapèutics per a tractar els símptomes 
centrals del TEA. Sembla que la majoria 
dels suplements vitamínics només estan 
indicats per a xiquets que tenen unes 
condicions físiques molt concretes, i es 
limiten a casos excepcionals de manques 
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nutricionals o quan la falta de vitamines 
hi està suficientment documentada. En 
la mateixa línia, encara que milloren els 
símptomes gastrointestinals, tampoc hi 
ha dades concloents sobre l’eficàcia dels 
enzims digestius en persones amb TEA. En 
conseqüència, haurien de fer-se exàmens 
intensius abans de recomanar els suplements 
dietètics com a teràpia complementària. 

• Quelació. El tractament amb quelants es basa 
en la teoria ambiental que vincula el TEA amb 
nivells tòxics de mercuri i metalls pesants al 
cos. Entre les fonts potencials de toxicitat 
s’inclouen el timerosal (preservatiu de la 
vacuna triple viral) o els peixos que contenen 
mercuri. La utilitat dels quelants consisteix 
precisament a eliminar els metalls pesants (o 
compostos amb alta eficàcia pel quelant) del 
cos de la persona mitjançant l’administració 
de diverses substàncies químiques. Les 
investigacions no aporten evidències que 
aquesta teràpia millore les dificultats que 
experimenten els xiquets i les xiquetes 
amb TEA; per contra, l’ús de la quelació 
implica seriosos efectes secundaris com ara 
hipocalcèmia o dany renal.
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Teràpies no biològiques
• Teràpia d’integració auditiva. Aquest tipus 

d’intervenció implica l’escolta d’una selecció 
de sons i de música que han sigut modificats 
electrònicament. Es basa en la idea que 
algunes persones amb TEA són hipersensibles 
o hiposensibles a certes freqüències sonores, i 
s’adreça a millorar la capacitat per a processar 
els sons mitjançant la reeducació del cervell. 
En aquests moments no hi ha cap evidència 
empírica que done suport a aquest tipus de 
teràpia. 

• Teràpia d’integració sensorial. Les persones 
amb TEA presenten dificultats en el 
processament de la informació sensorial. 
Com a resultat, les situacions que impliquen 
el contacte amb llums, sons, olors, sabors 
o textures poden ser absolutament 
desbordants per a aquests xiquets i xiquetes. 
La teràpia d’integració sensorial utilitza 
activitats de joc específicament estudiades 
per a modular com el cervell respon a la 
vista, al tacte, al so i al moviment. Encara 
que l’ús d’aquesta teràpia és comú entre els 
xiquets i les xiquetes amb TEA, els resultats 
són controvertits i no concloents. 

• Musicoteràpia. Aquesta teràpia es basa 
en el fet que els xiquets i xiquetes amb 
TEA semblen respondre millor a la música 
que a la paraula parlada. Encara que 
revisions sistemàtiques han revelat que 
la musicoteràpia pot ajudar a millorar la 
interacció social i la comunicació, els estudis 
manquen encara del rigor metodològic 
requerit, per la qual cosa la seua eficàcia no 
està establida. 
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• Teràpia assistida amb animals. Aquest 
tipus de teràpia complementària (amb 
gossos, cavalls o dofins, per exemple) 
intenta augmentar la motivació dels 
xiquets i les xiquetes perquè els objectius 
programats s’aconseguisquen amb major 
eficàcia. És possible que les persones amb 
TEA se senten més còmodes durant les 
situacions socials amb animals la conducta 
dels quals és més predictible que la de les 
persones. Finalment, l’animal no fa judicis, 
pot establir-se un vincle fàcilment i, a partir 
d’ací, a manera de transició, ampliar-lo a 
una altra persona. Per tot això, en principi, 
les interaccions amb animals plantegen 
menys demandes i són menys complexes 
socialment i cognitivament. Malgrat 
els arguments que indiquen que és 
interessant introduir animals com a ajuda 
complementària en el tractament del TEA, 
es troben a faltar treballs amb la suficient 
qualitat científica que hi donen suport. 

Manquem de dades concloents 
sobre l’eficàcia de les teràpies 
alternatives i complementàries, 
per la qual cosa NO ES POT FER 
UNA RECOMANACIÓ DE L’ÚS 
D’AQUESTES TERÀPIES BASADA EN 
LES EVIDÈNCIES. 

SECCIÓ C. ENTRAR EN ACCIÓ: LA INTERVENCIÓ  
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Secció D»
Les dificultats: 
algunes idees 
per a abordar-les
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11. La comunicació.

12. La interacció social.

13. El joc.

14. Les alteracions sensorials.

15. La regulació emocional.

16. La conducta.

17. El son.

18. L’alimentació.

19. Fomentant l’autonomia.

20. Algunes pors comunes.
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Una de les majors dificultats que tenen les per-
sones amb TEA se centra en les habilitats de co-
municació. 

Alguns xiquets i xiquetes es comuniquen de 
forma no verbal: et porten de la mà cap al que 
volen, aparten per a rebutjar, lliuren coses per a 
demanar ajuda, o fins i tot utilitzen la teua mà 
per a accionar un objecte. En aquests casos, 
el logopeda avaluarà la necessitat que el teu 
fill o filla utilitze un sistema augmentatiu i/o 
alternatiu de la comunicació (SAAC). 

11.
La comunicació

• Els SAAC són formes d’expressió diferents 
del llenguatge parlat que tenen com a 
objectiu millorar i compensar els problemes 
de comunicació i de llenguatge. Poden 
utilitzar-se gestos (per exemple, el sistema 
bimodal o el de Benson-Schaeffer) o bé 
recolzar-se en imatges (pictogrames) que es 
disposen en carpetes o taulers que el xiquet 
assenyala o lliura per a poder comunicar-se. 
En l’actualitat, els avanços tecnològics han 
permés el desenvolupament de SAAC a través 
de programes i aplicacions informàtics en 
ordinadors, tauletes i telèfons mòbils. 

• Un dels sistemes més àmpliament utilitzats 
és PECS (Picture Exchange Communication 
System), dissenyat per Andy Bondy i Lori 
Frost el 1994. En aquest sistema, en una 
primera fase, el xiquet aprén a intercanviar 
imatges que representen objectes o 
activitats preferits; més endavant pot arribar 
a formar frases per a demanar alguna cosa 
o fer comentaris sobre la realitat. Amb 
la finalitat de facilitar i consolidar el seu 
aprenentatge, és important que la família 
utilitze també de forma consistent el mateix 
sistema de comunicació en el qual s’està 
instruint el xiquet o la xiqueta. Molts estudis 
han demostrat l’efectivitat d’aquest sistema 
per a promoure el desenvolupament de la 
comunicació en persones amb TEA.

Una preocupació comuna en 
molts pares i mares fa referència 
a si els SAAC poden frenar el 
desenvolupament del llenguatge 
oral: pensen que si el seu fill o 
filla aprén aquest sistema, perdrà 
l’interés per parlar. En absolut! 
Nombroses investigacions han 
demostrat reiteradament que 
no és així; més aviat al contrari: 
si el xiquet o la xiqueta és capaç 
d’adquirir el llenguatge oral, facilita 
el seu aprenentatge. 
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Un 70 % dels xiquets amb TEA adquireix el 
llenguatge oral suficient per a comunicar 
desitjos i necessitats bàsiques, una xifra que 
augmenta gràcies als efectes de la intervenció 
primerenca i als progressos que s’han produït 
en aquest camp en els últims anys. Poden fer-
ho a través de paraules aïllades i frases curtes. 
És comú que utilitzen ecolàlies, és a dir, la 
repetició de paraules o de frases que han sentit 
dir a altres persones, fins i tot en pel·lícules 
o anuncis de televisió. Les ecolàlies poden 
ser repeticions immediates (quan el xiquet 
respon “vols suc” a la pregunta “vols suc?”) o 
diferides en el temps (per exemple, quan el 
xiquet reprodueix de memòria un anunci que 
ha sentit en televisió). Es consideren un bon 
signe per al potencial desenvolupament del 
llenguatge oral. És la manera en què la xiqueta 
o el xiquet amb TEA aprén a comunicar-se, i per 
això pot utilitzar-la amb diferents funcions: per 
a demanar, protestar, donar informació… 

Amb ajuda de la intervenció logopèdica, 
el llenguatge pot fer-se més creatiu i 
flexible.

Altres xiquets i xiquetes aconsegueixen habilitats 
de llenguatge més avançades, però tenen 
dificultat per a mantindre converses o entendre 
les bromes o els dobles sentits, ja que la seua 
comprensió és molt literal. Solen realitzar canvis 
bruscos de tema, que dirigeixen cap als seus 
interessos favorits. També els costa explicar 
una història de forma coherent o interpretar i 
usar gestos i la mirada en les seues interaccions 
comunicatives. 
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Com puc ajudar el meu fill o filla a desenvolupar/
millorar seua la comunicació?

Quasi tots els programes d’intervenció en TEA 
inclouen l’ensenyament d’estratègies a mares 
i pares per a promoure el desenvolupament 
comunicatiu. Amb aquest objectiu s’han 
desenvolupat programes específics d’entrenament 
a famílies. Un dels més coneguts és More than 
words  (Sussman, 1999), dissenyat en el centre 
Hanen, de Toronto (Canadà). El programa consta 
de diverses sessions que inclouen presentacions 
interactives, discussions en grup i anàlisi 
d’enregistraments de la comunicació. Encara 
són escassos els estudis que han investigat 
l’eficàcia d’aquest programa, però els resultats 
són prometedors. 

A continuació es presenten una sèrie 
d’orientacions generals per a fomentar el 
desenvolupament de la comunicació, que, 
lògicament, s’han d’adaptar al nivell de 
funcionament en cada cas:

• Quan parles amb el teu fill o filla, tracta de 
situar-te a la seua altura, cara a cara.

• No insistisques perquè et mire, ni l’hi forces; 
sino al contrari, cerca tu la seua mirada, intenta 
trobar la seua zona física i visual de confort. 
Hi ha formes indirectes d’afavorir el contacte 
ocular, per exemple, agafar l’objecte que li crida 
l’atenció i situar-lo prop de la teua cara.

A partir d’aquell moment ens 
haguérem d’acostumar a tractar amb 
ell d’una altra manera, a parlar amb 
ell acatxant-nos i a dir-li les coses 
amb frases curtes. […] Així doncs, 
cada vegada que ens demanava 
alguna cosa, per exemple, posar 
la música (el CD de Miliki, que li 
encantava), en comptes de posar-la 
directament, ens havíem d’acostar 
a l’aparell, assenyalar-lo, aconseguir 
encara que fóra un microsegon el 
contacte visual amb Mario, i de 
seguida posar la música.

Amaya Áriz, autora de La alegría muda 
de Mario i mare d’un xiquet amb 
autisme.
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• Uneix-te a l’activitat que estiga fent el xiquet 
i segueix la seua iniciativa. Introdueix-t’hi i, 
llavors:

- Comenta el que fa, però fes-ho amb un 
llenguatge simple.

-  Imita les seues accions.

- Ofereix-li eleccions i ajuda. Pots ser tu 
qui li proporcione a poc a poc allò que vaja 
necessitant (cotxes, peces de trencaclosques, 
blocs…). 

• No t’anticipes. Organitza les situacions per a 
provocar que el xiquet o xiqueta et busque i es 
comunique amb tu. Per exemple: 

- Obri un pot de bambolles de sabó, bufa’n 
algunes, després tanca’l amb força i dona-li’l. 
Espera que et demane ajuda.  

- Col·loca un joguet o menjar que li agrade en 
un recipient transparent fortament tancat. 
Dona-li’l i espera la seua reacció.

- Col·loca un objecte dels preferits del xiquet a 
la vista però fora del seu abast, i espera que 
te’l demane. 

• Alterna els torns en els jocs.

• Simplifica el teu llenguatge: parla poc, lentament, 
usant gestos o imatges, si és necessari. 
Això l’ajudarà a centrar-se en l’important i a 
comprendre el que dius.

El que diuen les mares i els pares sobre 
l’aplicació d’aquestes estratègies:
• Són xicotetes modificacions que 

comporten grans canvis en la 
capacitat comunicativa del meu 
fill.

• M’adone que, a poc a poc, vaig 
integrant les estratègies en 
rutines.

• Faig més coses positives de les 
que em pensava; algunes ja les 
faig instintivament.

• Fomenta la seua comunicació en rutines 
amb objectes que li agraden, cançons i 
jocs motors sensorials (jugar a agafar; un, 
dos, tres, pica paret…). Pots parar la rutina i 
esperar en determinats moments perquè la 
xiqueta o el xiquet hi participe amb un gest, 
una mirada, una vocalització o una paraula. 
Aprofita també les rutines de la vida diària 
(banyar-se, vestir-se, menjar, arreplegar…). 
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A més, en xiquets i xiquetes amb un nivell de 
llenguatge més avançat:

• Utilitza un llenguatge clar, directe i específic.

• Proporciona la informació pas a pas. 

• Dona-li temps per a respondre.

• Elabora una llista de frases o expressions que 
no entenga per a aclarir-li què signifiquen. 

• Ajuda’l a explicar històries. No el bombardeges 
amb preguntes: comenta el que diu, inicia alguna 
frase, demana-li que t’aclarisca la informació 
confusa. 

• Usa suports visuals (fotos, vídeos...) per a relatar 
esdeveniments passats.

• Posa nom als seus sentiments perquè els 
associe a les seues experiències. 

• Encara que necessita parlar dels seus temes 
d’interés, ajuda’l a aprendre els moments i 
les situacions en què no ha de fer-ho, és a dir, 
delimita els moments en què pot parlar del 
seu tema favorit. 

Recorda que les normes de la 
comunicació poden ser complexes 
per als xiquets i xiquetes amb TEA 
i que necessiten suports visuals i 
explicacions clares. 

• Desenvolupa la conversa al voltant d’activitats 
cooperatives, és a dir, situacions en les quals 
l’adult i el xiquet (o els xiquets) col·laboren per 
a fer alguna cosa. Poden ser activitats molt 
estructurades, que seguisquen uns passos 
i que provoquen la comunicació: preguntar, 
demanar, aclarir informació…
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Les persones amb TEA presenten dificultats 
importants en la interacció social: els costa 
entendre les regles i convencions, de vegades 
molt subtils, que regulen les relacions socials. 
Per aquest motiu, moltes de les intervencions 
adreçades a millorar la comunicació social se 
centren a ensenyar-les de forma explícita, a 
promoure les oportunitats de relació amb els 
altres i a donar-hi suport. 

Com puc ajudar el meu fill o la meua filla a mi-
llorar les seues habilitats socials i a fer amics?

Una forma de fer-ho és organitzant cites de 
joc amb altres xiquets i xiquetes. El programa 
Talkability (Sussman, 2006), del centre Hanen, 
proporciona algunes orientacions en aquest 
sentit:

a) És més probable que la interacció tinga èxit 
si els xiquets comparteixen gustos i inte-
ressos. També és important que vulguen 
jugar junts.

b) Assaja prèviament amb la teua filla o el teu 
fill els jocs i activitats que es desenvolupa-
ran en la cita de joc.

c) Combina temps de joc estructurat i no 
estructurat. El joc estructurat és el que 
segueix una sèrie de pautes i rep el suport de 
l’adult, perquè es produïsca la comunicació 
i la interacció entre els xiquets i xiquetes. 
En el joc no estructurat els xiquets juguen i 
exploren lliurement, sense “pressió” perquè 
ho facen junts. Es pot elaborar una seqüència 
d’imatges amb les activitats que es realitzaran 

12.
La interacció social

durant la cita de joc. Per exemple, primer, el 
berenar; després el joc lliure, i, finalment, el 
joc de les bitles. Al principi es recomana limitar 
el temps dedicat al joc estructurat, ja que és 
necessari que es coneguen i es familiaritzen 
amb la situació. 

d) Tria els joguets i les activitats apropiats. 
Alguns joguets faciliten la interacció entre 
els xiquets: pilotes, cotxes, jocs amb 
regles, jocs de construcció… També poden 
plantejar-se activitats col·laboratives com 
fer una recepta de cuina senzilla o una 
manualitat, en les quals el resultat final 
depén del rol de cada xiquet o xiqueta. 
Actuen per torns i s’ajuden; en definitiva, 
es comuniquen i interactuen per a arribar al 
“producte” final. Aquestes tasques es poden 
recolzar mitjançant imatges que seqüencien 
els passos i representen el resultat al qual 
han d’arribar. 

e) La funció del pare o de la mare la determinarà 
el desenvolupament mateix del joc. Pot 
situar-se al costat dels xiquets per a recordar 
regles o fer suggeriments, i, de vegades, si 
el joc comença a ser repetitiu o deixa de ser 
interactiu, pot participar-hi per reconduir-lo.

f) És important acabar la cita de joc amb 
una activitat de la qual tots dos xiquets 
gaudisquen, amb una emoció positiva que 
els motive a voler jugar junts de nou. 
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A més de les cites de joc, a escola o com a part 
de les activitats extraescolars s’han plantejat 
propostes, adaptades al perfil de processa-
ment de les persones amb TEA, que fomenten 
la interacció social. Els grups integrats de joc 
(Wolfberg, 2003), els patis i parcs dinàmics 
(Fernández Lagar, 2015) o la intervenció basa-
da en Lego (LeGoff, Gómez de la Cuesta, Krauss 
i Baron-Cohen, 2014) en són algunes. Sens 
dubte, una via de connexió són els interessos, 
temes o aficions compartits.

També en el context escolar es pot desenvolupar 
el programa Cercle d’Amics (Thomas, Walker i 
Webb, 1998). Es basa en la creació d’un grup 
de companys i companyes d’un centre que de 
forma voluntària donen suport a alumnes que 
tenen dificultats per a relacionar-se, sota la 
supervisió del mestre o mestra. 

Allò més habitual és que durant les interaccions 
socials sorgisquen dificultats. Una forma 
d’abordar-les és a través de les històries socials. 
Van ser introduïdes per Carol Gray el 1995 i 
consisteixen en una història breu que descriu 
una situació en termes d’informació social 
rellevant i conductes apropiades. El seu disseny 
es basa en les fortaleses de les persones amb 
TEA, com són la preferència pel processament 
visual o la necessitat d’anticipació i 

d’estructura. Una vegada determinada la 
situació problemàtica que es desitja afrontar, 
s’hi recopila informació detallada. A continuació 
es desenvolupa la història social representant 
visualment els aspectes següents:

• El context i les persones implicades en la 
situació.

• El comportament adequat.

• Les estratègies o ajudes a les quals pot recórrer 
el xiquet o la xiqueta per a afrontar la situació.

La història pot il·lustrar-se amb fotografies o 
dibuixos; també hi ha aplicacions informàtiques 
per a dissenyar-la. 

A hores d’ara, les investigacions sobre l’ús 
d’històries socials indiquen que es tracta d’una 
pràctica prometedora, si bé en falten estudis 
amb major rigor metodològic. 
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HISTÒRIA SOCIAL: “GUANYAR-PERDRE”

A PEP LI AGRADA MOLT JUGAR

QUAN PEP GUANYA, ES POSA
MOLT CONTENT

PERÒ QUAN PERD, S’ENFADA AIXÒ NO ÉS DIVERTIT

ALGUNS JOCS SÓN DE 
GUANYAR I PERDRE

TOTS I TOTES JUGUEM PER DIVERTIR-NOS
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QUAN PERDEM, NO PASSA RES

PEP VA PERDRE JUGANT AL FUTBOL

NO CAL ENFADAR-SE

I NO S’hi VA ENFADAR

PUC PENSAR: “POTSER UN ALTRE DIA 
GUANYARÉ JO”

VA FELICITAR L’EQUIP GUANYADOR
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COMPRENSIÓ DE LA HISTÒRIA

PER A QUÈ JUGUEM? QUÈ PUC PENSAR QUAN JO PERD?

QUAN GUANYEM, 
COM ENS SENTIM? QUÈ PUC DIR-LI A QUI HA GUANYAT?

QUAN JO PERD, M’ENFADE?
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També el joc és una àrea de dificultat, ja 
que tenen desenvolupat escassament el 
joc funcional (solen colpejar els joguets i no 
els usen per a la funció que tenen) i també 
experimenten problemes en la capacitat per al 
joc simbòlic (per exemple, imaginar que un full 
de paper pot ser una manteta per a tapar una 
nina, etc.).

Els pot agradar un nombre reduït de joguets i 
prefereixen realitzar accions repetitives (obrir i 
tancar, traure i ficar, estrényer, alinear…). En el 
joc influeixen les seues preferències sensorials. 
Per això pots veure’ls observar moviments 
giratoris o llums que s’encenen i s’apaguen; 
també és freqüent que tendisquen a jugar a 
soles.

13.
El joc Com puc ajudar el meu fill o filla a desenvolu-

par les seues habilitats de joc?

Per a promoure el desenvolupament del 
teu fill o filla, en primer lloc, has de conéixer 
en quin estadi evolutiu es troba: Li agrada 
sacsar, estrényer, mirar, ficar o traure joguets? 
És capaç d’apilar blocs, construir una torre, 
encaixar un trencaclosques o un joc de peces? 
Dona menjar als ninots o els posa a dormir? 
És capaç d’imaginar que una caixa pot ser un 
cotxe, o una granera un cavall?

Les orientacions que proporcionem a continuació 
són comunes als principals programes 
d’intervenció en xiquets i xiquetes amb TEA. 
Aquests suggeriments han d’adaptar-se en 
funció de l’estadi de desenvolupament del joc de 
la teua filla o fill::

• Tria els joguets que li agraden, és a dir, 
basats en els seus interessos, motivacions o 
preferències sensorials:

- Joguets causa-efecte. Requereixen que 
el xiquet realitze una acció (estrényer un 
botó, pressionar una palanca…) que tinga 
un resultat divertit (un ninot que apareix, 
un objecte que salta, una bola que llisca 
per una rampa…).

- Joguets de construcció. En aquests jocs 
ha d’executar un pla que té al cap (poals 
i cércols apilables, jocs amb formes per a 
encaixar-les, blocs del tipus Lego…).

- Joguets que creen efectes sensorials 
plaents: bambolles, globus, molinets, bal-
dufes, arena, aigua, llums…

- Joguets que simulen objectes reals: vehi-
cles, menjar, roba i altres accessoris, telè-
fons, ninots…

El joc és molt important perquè el 
xiquet pot desenvolupar múltiples 
habilitats: pot aprendre a 
comunicar-se, a descobrir com 
funcionen les coses, a solucionar 
problemes, a raonar, a fingir, a 
imaginar, a imitar, a practicar 
les seues destreses motores, 
i moltíssimes coses més. Per 
aquest motiu, és una de les àrees 
d’intervenció més importants en 
qualsevol pla d’intervenció en xiquets 
i xiquetes amb TEA.
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Deixa que el xiquet trie els joguets 
i segueix la seua iniciativa. No 
obstant això, encara que incorpores 
al joc els seus interessos, dona-li la 
possibilitat de gaudir d’una varietat 
d’objectes per fomentar la seua 
flexibilitat.

- Jocs amb regles, com el bingo o del tipus 
memory.

- Cal no oblidar els joguets que normalment 
estan als parcs, a l’aire lliure (els tobogans, 
els gronxadors…), amb els quals també es 
poden fomentar la comunicació, la imitació 
i les habilitats motores.

• Situa’t al seu nivell: a terra, per exemple.

• Imita’l. Observa el que fa i imita’l. Més 
endavant, pots introduir una variació en les 
seues accions, afegir-hi alguna cosa nova. 
Per exemple, si esteu construint junts un 
tren, pots afegir-hi tu les vies o un túnel.

• Comenta amb un llenguatge simple el que 
estiga fent. Usa paraules conegudes, gestos 
i efectes sonors. 

• Estimula la comunicació:

- Interpreta les accions del teu fill o filla com 
si foren comunicatives.

- Una vegada el xiquet o la xiqueta haja 
comprés una seqüència en el joc i puga 
anticipar-la, detín l’activitat. El més probable 
és que s’estranye per aquesta interrupció 
i es comunique (et mire, vocalitze, et done 
un objecte, et porte de la mà…). Pot crear-
se llavors una bona oportunitat per a 
ensenyar-li la comunicació (dir o signar 
“més”, per exemple) i respondre a això. 
D’aquesta manera, pots descompondre el 
joc en xicotets passos en els quals el teu 
fill o filla demane i execute instruccions 
senzilles.

•  Uneix-te al seu joc. A més d’imitar-lo i de 
comentar les seues accions, pots introduir-te 
en el seu joc de diverses formes:

- Ajudant-lo. Controla els materials i dona-li’ls 
a mesura que te’ls demane. Posa xicotets 
obstacles (joguets difícils d’accionar, portes 
complicades d’obrir…) perquè et busque i et 
demane ajuda.

- Modelant-lo. Actua com un model perquè 
copie les teues accions.

- Prenent torns. Si el xiquet o xiqueta està 
fent una torre amb blocs, afig-hi un bloc; 
si està fent un trencaclosques, insereix-hi 
una peça. Pot ser-te útil un suport visual 
que reforce les expressions “ara tu”, “ara 
jo”, “em toca”, “et toca”.

- Creant alguna cosa junts i, sobretot, 
compartint el temps i passant-vos-ho bé.

Per al joc amb altres xiquets i xiquetes et poden 
ser útils les cites de joc o els grups estructurats 
de joc, esmentats en l’apartat anterior.
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Un xiquet amb TEA, quan s’exposa  a certes 
sensacions, pot experimentar alts nivells 
d’estrés i d’incomoditat. 

• Per exemple, pot ser hipersensible a determinats 
sons (l’aspiradora, l’eixugacabells, el lladruc d’un 
gos) i tapar-se per aquest motiu les orelles.

• Al mateix temps, un xiquet pot ser hiposensible 
a determinades sensacions, per la qual cosa 
és possible que les busque de diverses formes. 
Per exemple, pot buscar el moviment corrent 
d’un costat a un altre, balancejant-se o girant 
sobre si mateix. Això el pot ajudar a calmar-se 
i a regular-se. 

• També poden agradar-li sensacions tàctils 
o gustatives que provoquen que es porte 
objectes a la boca, o agradar-li determinats 
estímuls visuals, cosa que podem comprovar 
quan observa detingudament objectes, els 
gira o els alinea.

Aquesta forma diferent de processar l’entorn 
sensorial pot interferir en la realització 
d’activitats quotidianes com menjar, vestir-se, 
dormir o raspallar-se les dents. També pot 
afectar l’aprenentatge: només cal pensar en la 
gran quantitat d’estímuls que envolten a classe 
o en l’hora d’esbarjo.

14.
Les alteracions sensorials

Les persones captem la informació 
a través dels sentits, i sobre la base 
d’aquesta percepció, responem 
o actuem. Aquesta forma de 
processar la informació és sovint 
diferent en les persones amb TEA. 

Conéixer les preferències i dificultats 
sensorials del teu fill o filla et 
permetrà comprendre millor la 
seua conducta i proporcionar-li els 
suports necessaris perquè estiga 
més tranquil i més disposat per a 
l’aprenentatge i la comunicació.

Habitualment és el o la terapeuta ocupacional 
el o la professional encarregat d’avaluar el 
seu perfil sensorial i de realitzar intervencions 
específiques en aquesta àrea, així com 
d’orientar la família sobre les acomodacions 
necessàries que faciliten la seua vida. 

Hi ha diverses formes d’afrontar les dificultats 
sensorials que experimenten les persones 
amb TEA. Com hem comentat abans, la 
teràpia d’integració sensorial consisteix en un 
conjunt d’activitats que impliquen diversos 
sentits: moviment (exercicis en gronxador o en 
trampolí, recorreguts…), tacte (exploració amb 
materials de textures diferents, massatges…), 
vista (llums de colors), oïda (música)… Solen 
realitzar-se en sales especialment equipades 
per a aquestes tasques. 
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En la mateixa línia, la dieta sensorial consisteix 
en l’elaboració d’un menú d’activitats que 
proporcionen determinades experiències 
que permeten al xiquet o la xiqueta cobrir 
les seues necessitats sensorials de la forma 
més apropiada. Inclouen algunes activitats i 
suports en l’entorn que l’ajuden a calmar-se 
i a regular-se millor en un moment donat: un 
mossegador, un jupetí de pes, un coixí sensorial 
per a seure, una pilota del tipus Bobath…  A 
alguns pares i mares els és útil destinar una 
zona de la casa perquè el xiquet o la xiqueta 
puga anar-hi cada vegada que necessite 
regular-se.

En aquests moments, encara que actualment 
no hi ha moltes investigacions que donen 
suport a l’eficàcia de les intervencions 
sensorials, cada vegada són més nombrosos 

els estudis amb resultats que indiquen que 
aquest tipus d’enfocaments pot ajudar les 
persones amb TEA. Són necessaris més 
treballs amb un major rigor metodològic que 
puguen corroborar aquestes millores en la 
regulació sensorial afavoridores de la conducta, 
l’aprenentatge i la comunicació. 

Una altra forma d’afrontar les dificultats sensorials 
és a través de tècniques de dessensibilització 
sistemàtica. Alguns xiquets experimenten tanta 
angoixa davant de determinades sensacions 
quotidianes, que esdevé necessària una aproximació 
gradual a aquestes perquè les toleren de forma 
progressiva. Tot aquest procés ha d’estar supervisat 
per un psicòleg o psicòloga. 
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La capacitat de regulació emocional es refereix 
al control i la modulació de les emocions de 
forma efectiva en resposta a les demandes de 
l’entorn. 

El món per a les persones amb TEA pot ser 
més estressant. A més d’això i de factors 
fisiològics, hi ha una sèrie de característiques 
inherents al trastorn que contribueixen a les 
dificultats significatives de regulació emocional 
que experimenten: 

• Dificultats per a interpretar claus socials i 
emocionals.

• Rigidesa cognitiva.

• Llenguatge emocional limitat.

• Dèficits en el control dels impulsos.

• Pobres habilitats de resolució de problemes 
i raonament abstracte.

• Gran sensibilitat al canvi i a l’estimulació 
ambientals.

• Vulnerabilitat sensorial.

• Reduïda consciència de les sensacions 
corporals internes.

15.
La regulació emocional

Aquesta problemàtica, que redunda en una 
falta de control de les emocions, explica en gran 
part els seus problemes de comportament 
i d’adaptació social. En general, disposen 
de menys estratègies adaptatives per a 
lluitar contra l’estrés i l’ansietat; per aquest 
motiu, de vegades afronten les emocions 
amb conductes repetitives, agressions o 
autolesions, o mitjançant l’evitació o la 
cerca intensa d’experiències sensorials. Sens 
dubte, aquests problemes poden impactar 
significativament en la qualitat de vida del 
xiquet o de la xiqueta i en els seus assoliments, 
així com en la salut i el benestar de les famílies. 
Per tant, si un xiquet aprén a regular-se, se 
sentirà millor i tindrà major disposició per a 
l’aprenentatge i la comunicació social. 

Qui pot ajudar el meu fill o la meua filla a 
millorar les seues habilitats de regulació 
emocional?

Un psicòleg o psicòloga pot ensenyar al teu 
fill o filla estratègies per a ajudar a regular 
les seues emocions. És important que tu i 
les persones de l’entorn conegueu també 
aquestes estratègies. L’objectiu últim és que 
augmente la independència del xiquet per a 
utilitzar-les en múltiples contextos. 
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Quines estratègies s’utilitzen per a ajudar a la 
regulació emocional?
Hi ha algunes estratègies que poden ajudar la 
teua filla o el teu fill a afrontar les seues dificultats 
en el maneig de les emocions en situacions 
específiques. Aquestes han d’ensenyar-se 
adequadament (amb xicotets passos, ajudes 
visuals, ús del reforç o del modelatge), i, el que 
és més important, les persones amb TEA han 
d’experimentar aquestes estratègies i adonar-
se dels beneficis d’usar-les. 

Una qüestió essencial per a evitar que es 
desencadenen situacions de desregulació 
emocional és cuidar l’entorn dotant-lo de 
l’estructura, l’ordre, la calma i la predictibilitat 
que necessiten els xiquets i xiquetes amb TEA. 
Els suports visuals (agendes, panells abans/
després, rellotges...) poden ajudar el xiquet a 
situar-se i a indicar-li quan finalitzarà una tasca 
“menys agradable” i en començarà una altra. 
Aquestes ajudes redueixen la seua ansietat i 
milloren la seua concentració. 

A més, és necessari ensenyar-li a:

• Aprendre a reconéixer les emocions i els 
senyals físics associats a aquestes, per què 
apareixen i les diferents perspectives des de 
les quals poden interpretar-se. Això pot fer-
se verbalment o amb el suport de dibuixos. 

• Identificar quan s’està intensificant un 
sentiment, usant, per exemple, un termòmetre 
de les emocions. 

• Aprendre a comunicar les emocions, 
verbalment i amb ajuda visual.

• Preparar estratègies per a afrontar situacions 
que poden desencadenar determinades 
emocions: disposar d’activitats distractores, 
demanar ajuda (saber com i a qui fer-ho), 
demanar un descans, ensenyar tècniques de 
relaxació…

A mesura que el xiquet o la xiqueta madure, 
poden introduir-se estratègies de caràcter 
cognitivoconductual usant bambolles de 
pensament o les comic strip conversations 
(Gray, 1994). Mitjançant històries s’aborden 
situacions socials problemàtiques amb la finalitat 
d’identificar solucions. L’elaboració d’aquestes 
històries es basa en l’ús de dibuixos simples; 
símbols per a conceptes abstractes com ara 
escoltar, parlar, pensar; colors per a representar 
contingut emocional, o caixes enumerades en 
l’ordre en què ocorren els esdeveniments. El 
xiquet les construeix activament amb l’adult, que 
hi actua com a guia per a l’anàlisi de la situació: 
s’analitzen les possibles causes del problema, 
es busquen solucions mitjançant pluges d’idees 
i es valoren les conseqüències de les diferents 
alternatives (quins sentiments provoca la història 
en altres persones?, quins sentiments em 
provoca a mi?, és efectiva per a solucionar el meu 
problema?).

És important practicar les estratègies en els 
contextos reals on es produeixen els problemes 
de regulació emocional. 

SECCIÓ D. LES DIFICULTATS: ALGUNES IDEES PER A ABORDAR-LES



Trastorn de l’Espectre Autista
Una GUIA per a
les FAMÍLIES

68»Les dificultats: algunes idees per a abordar-les

Què puc fer?

El termòmetre
de les emocions

El primer pas per a ajudar un xiquet o una xiqueta amb TEA 
que té problemes de conducta és tractar d’entendre per què es 
produeixen. 
Totes les conductes serveixen per a una funció: aconseguir 
alguna cosa que es desitja, evitar alguna tasca desagradable, 
demanar atenció o ajuda, expressar dolor, rebutjar alguna 
cosa… De vegades, els problemes de conducta tenen una 
finalitat comunicativa; per això, moltes vegades, quan es 
proporciona al xiquet un sistema per a comunicar-se, es 
redueixen aquestes dificultats. 

enfadat/DA

frustrat/DA

molest/A

estic bé

explotant

bollint

Càlid

Fred

Tranquil

Escoltar música

Relaxar-me en un 
lloc tranquil

Respirar

demanar ajuda
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Un psicòleg o psicòloga t’hi pot ajudar realitzant 
una anàlisi funcional de la conducta, responent a 
preguntes com ara:

• Quina és la situació on es produeix el problema 
de conducta?

• Què passa abans que es produïsca? Un 
canvi de rutina, la finalització d’una tasca 
que li agrada, la denegació de l’accés a un 
objecte o activitat preferits, una espera 
massa llarga, la petició d’una tasca difícil o 
que no el motiva…

• Com és el problema de conducta? Agredeix, 
plora, crida, escapa, corre, desobeeix…

• Què passa immediatament després de 
produir-se? Se li presta atenció, se li dona 
accés a un objecte o una activitat…

Fent una avaluació funcional de la conducta és 
possible comprendre:

• Per què ocorre el problema.

• Com podem canviar la nostra conducta, els 
entorns i les rutines per a previndre-la.

• Les habilitats que podem ensenyar al nos-
tre fill o filla per a substituir els problemes de 
conducta.

• Com podem usar conseqüències efectives perquè 
disminuïsquen els problemes de conducta, i 
promoure conductes funcionals substitutòries.

A més, és possible anticipar-se als problemes de 
conducta en les situacions en què és fàcil que 
es produïsquen a causa de les característiques 
pròpies del trastorn:

• En els moments d’espera, al cotxe o en 
altres moments concrets, es poden tindre 
a l’abast els seus joguets preferits o els 
objectes que l’ajuden a reduir l’ansietat.

• Abans de canviar d’activitat, és convenient 
anticipar aquest moment visualment i/o 
verbalment, o indicar-li mitjançant un rellotge 
visual el temps que falta perquè finalitze.

A més, els suports visuals hi poden ser de gran 
ajuda: 

• Les agendes visuals contribueixen a fer el 
món més predictible, per la qual cosa calmen 
l’ansietat i disminueixen la probabilitat que 
es produïsca un problema de conducta 
(vegeu l’apartat de suports visuals).

• La representació visual de les normes de 
conducta ajuda la xiqueta o el xiquet a tindre 
una referència sobre com ha de ser el seu 
comportament. Un punt fort del TEA és, 
habitualment, l’estricta subjecció a regles, per 
la qual cosa aquest sistema pot ser molt útil.

El suport conductual positiu ha demostrat ser 
un enfocament efectiu per a tractar aquests 
problemes de comportament. Es tracta de 
realitzar ajustaments en l’entorn per eliminar els 
estímuls que puguen desencadenar la conducta; 
d’ensenyar al xiquet o la xiqueta comportaments 
alternatius en termes de comunicació, i 
d’augmentar el reforç positiu de la conducta 
desitjada (dedicar-li paraules laudatòries o 
proporcionar-li reforços materials, si és necessari). 

16.
La conducta
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Entre un 50 % i un 80 % de les persones amb 
TEA experimenten dificultats de son en algun 
moment de les seues vides. Aquestes poden 
estar relacionades amb la subjecció a rutines 
inadequades, amb pors i ansietats o amb 
anomalies en la secreció de melatonina.

La naturalesa de les dificultats en el son de les 
persones amb TEA és molt variada: no dormir 
prou temps, despertar-se freqüentment durant la 
nit i massa prompte al matí, necessitar els pares 
per a anar-se’n al llit o adormir-se en el moment 
equivocat. 

17.
El son 

Algunes estratègies

Les estratègies per a manejar els problemes de 
son no són igual de vàlides per a tots els casos, 
i per aquest motiu és necessari ajustar-les a 
cada situació particular. Vegem-ne algunes: 

• Abans de dormir, cal dedicar una estona 
a compartir activitats tranquil·les com 
ara llegir un conte, fer un trencaclosques 
o escoltar música. El xiquet en gaudeix, es 
relaxa i està millor preparat per a dormir. 

• Evitar la televisió, els vídeos o els jocs 
d’ordinador, almenys en les dues hores abans 
d’anar-se’n a dormir, ja que proporcionen 
estimulació excessiva. 

• Crear una rutina senzilla però estricta, que 
es duga a terme de manera sistemàtica 
i regular totes les nits com a pas previ 
a anar-se’n al llit, com per exemple: 
raspallar-se les dents, beure aigua, mirar 
un conte al llit i apagar el llum; també hi 
pot ajudar la utilització de suports visuals 
per a recordar la seqüència dels passos. 

• Seguir hàbits d’alimentació saludable, limitar 
les begudes estimulants i suprimir les 
sestes llargues. 

• Realitzar exercici regular durant el dia per 
a alliberar energia, però evitar l’activitat 
física intensa a la vesprada. 

• Mantindre l’habitació en silenci, amb llum 
tènue i una temperatura confortable.  

Davant de problemes severs es pot acudir a les 
unitats especialitzades en trastorns del son, que 
poden proporcionar una intervenció específica. 

Els problemes de son impacten 
negativament en el benestar del 
xiquet o xiqueta i de la família. Així 
mateix, la disminució de l’estat 
d’alerta durant el dia pot alterar la 
capacitat per a pensar i processar la 
informació.



Una GUIA per a 
les FAMÍLIES

Les dificultats: algunes idees per a abordar-les»71

Els xiquets i les xiquetes amb TEA tenen una 
major probabilitat d’experimentar problemes 
d’alimentació, fins al punt que els experts 
recomanen que es consideren com a possibles 
marcadors de risc del trastorn al costat de les 
dificultats de comunicació i interacció socials. 

Diversos factors poden estar contribuint a la 
selectivitat alimentària freqüent en el TEA. 
Les característiques sensorials, el gust, la 
temperatura, el color o la textura dels aliments 
juguen un paper essencial en els hàbits 
d’alimentació. Alguns xiquets només ingereixen 
menjars d’un determinat color o únicament 
mengen en un plat o got favorit. 

A causa de la possible presència d’alguna condició 
mèdica, és imprescindible la consulta amb un 
especialista que la descarte o la tracte abans 
d’iniciar un tractament conductual. En el cas que 
els problemes d’alimentació puguen provocar 
deficiències en la nutrició, també caldria consultar 
la pediatra o el pediatre sobre la possibilitat 
d’afegir suplements a la dieta.

18.
L’alimentació

Algunes orientacions

• Mantindre una rutina regular en una 
atmosfera positiva. No cal forçar el xiquet o 
la xiqueta a menjar. Amb aquesta actitud sols 
s’aconseguirà condicionar de manera negativa 
tota la situació i fer que, tant el xiquet com 
l’adult, associen el moment de menjar amb 
nivells elevats de frustració i malestar. També 
pot ocórrer que l’atenció en forma de súplica 
per a menjar quan el xiquet no vol l’aliment 
tinga l’efecte d’incrementar la freqüència de 
conductes de rebuig a ingerir aliments (per un 
reforçament positiu). 

• Servir trossos xicotets de menjar, ja que així 
és més probable que el xiquet o la xiqueta 
taste el que se li està oferint. No és conve-
nient posar al plat més quantitat de menjar 
de la que sabem per endavant que és capaç 
d’ingerir. 

• Usar un rellotge visual per a fer saber quant 
de temps ha de romandre assegut a taula 
(començar només amb uns minuts i afegir-hi 
temps gradualment). El plat buit és l’indicador 
visual que ja ha acabat de menjar i que pot 
alçar-se.

• Usar suports visuals. Aquests mitjans 
serveixen per a concretar la informació sobre 
el menjar que es presentarà (primer plat, 
segon plat i postres) i quin serà el premi 
o recompensa que rebrà per acabar-se’l 
(veure els seus dibuixos favorits, jugar, etc.). 
La presentació d’una seqüència de dibuixos 
que representen de manera esquemàtica els 
diferents moments del menjar ajudaran el 
xiquet a comprendre clarament el guió de la 
situació. A mesura que vaja acabant cada plat 
i avançant en la seqüència, se’l pot motivar 
perquè marque amb un gomet el dibuix que 
ho representa. 
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• Presentació conjunta. Una via per a intentar 
que el xiquet o la xiqueta taste nous menjars 
consisteix a associar un aliment preferit a 
un altre de no preferit  Si no menja aliments 
del grup de les fruites, poden presentar-se 
de forma conjunta amb aliments pels quals 
mostre una alta preferència (iogurt, per 
exemple). Lògicament, caldria començar 
per la fruita que li genere menys aversió, i 
ampliar-ne a poc a poc la varietat. 

• També es pot aplicar “la llei de la iaia”, això 
és, donar al xiquet dos trossos d’un dels 
seus menjars favorits després que haja 
tastat un tros d’un menjar nou. Cal anar 
incrementant gradualment la quantitat 
d’aliment no preferit que es presenta, fins 
que en consumisca porcions regulars.

• L’ús del reforç positiu consisteix en 
el lliurament de l’aliment preferit o de 
xicotets premis materials, o de l’ús de 
lloances, tot de manera contingent amb 
la ingesta de l’aliment. Encara que és fàcil 
d’aplicar per part de les mares i pares, 
sembla que només és efectiu en els casos 
menys severs.

En general, als xiquets i les xiquetes amb TEA 
els és més difícil aprendre les rutines pròpies de 
l’autonomia personal, com poden ser el control 
d’esfínters, la condícia o la roba. Això pot ser degut 
a les dificultats en el funcionament executiu 
(rigidesa, planificació i organització d’accions), així 
com a les seues peculiaritats sensorials.

Lògicament, quan existeixen problemes en 
l’adquisició d’aquestes habilitats, s’han d’abordar 
en la intervenció. La casa és el context natural on 
millor es poden aprendre. 

En l’ensenyament d’habilitats d’autonomia 
personal en persones amb TEA s’utilitzen diferents 
tipus d’estratègies, que s’han d’adaptar a cada 
xiquet o xiqueta en particular: 

• Modelar. Realitzar demostracions senzilles i 
clares de l’habilitat que es pretén ensenyar, al 
mateix temps que es donen les instruccions 
pertinents. Pot utilitzar-se també el 
videomodelatge, en el qual s’observa un 
vídeo d’una persona que executa l’habilitat 
que es pretén ensenyar.

• La guia física. Requereix posar les mans 
sobre les del xiquet i fer amb ell la tasca 
prevista, per exemple llavar-se les mans, 
nugar-se les sabates, etc. Aquesta ajuda 
ha de desaparéixer progressivament 
mitjançant l’encadenament cap enrere. És 
a dir, es realitza amb el xiquet quasi tota la 
tasca i se li exigeix que en faça només un 
poc per a completar-la, de tal manera que, 
de forma gradual, l’adult actua cada vegada 
menys i el xiquet cada vegada més, fins 
que realitze ell a soles tots els passos de la 
seqüència.

19.
Fomentant l’autonomia
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• Descompondre l’habilitat en passos i 
representar-los visualment. Per exemple, 
en l’habilitat “llavar-se la cara”, els passos 
serien: 1. Obrir l’aixeta; 2. Arromangar-se; 
3. Posar les mans sota l’aigua; 4. Fregar-se 
la cara; 5. Tancar l’aixeta, i 6. Eixugar-se la 
cara i les mans. Tot això es realitza de forma 
gradual, i es passa a la fase següent quan el 
xiquet o la xiqueta esté preparat per a fer-la.

• Usar reforços i recompenses basats en 
les preferències infantils, per a motivar 
l’adquisició d’habilitats. S’han de donar 
immediatament després de la conducta que 
es pretén adquirir i s’han de retirar a poc a 
poc, a mesura que domine l’habilitat. Llavors, 
únicament es mantindran els reforços socials, 
com ara l’aprovació.   

Un psicòleg o psicòloga o un/a terapeuta 
ocupacional pot ajudar-te en l’ensenyament 
d’habilitats d’autonomia personal. 

Dos situacions i conductes especialment difícils 
per als xiquets i xiquetes amb TEA són el control 
d’esfínters, la condícia i higiene personal, i la roba. 
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El control d’esfínters (anar al bany)

Per a començar el procés, cal assegurar-se 
que el xiquet o la xiqueta està biològicament 
i/o psicològicament preparats. Alguns 
suggeriments, proposats per l’equip Deletrea 
(2012), són els següents:

• Crear una rutina. Establir un horari per a 
portar el xiquet o la xiqueta al bany i res-
pectar la seua pauta de micció: en alçar-se, 
abans d’eixir de casa, després de berenar, 
en tornar del col·legi i abans de gitar-se, per 
exemple.

• Assegurar un entorn tranquil i còmode. 
Es pot fer ús d’alguns dels complements 
disponibles en el mercat: adaptadors, 
fundes per a la tassa per a evitar la sensació 
de fred i escalons o banquets perquè no li 
pengen els peus i així aconseguisca una 
major sensació d’estabilitat.

• Usar reforços immediats i atractius.

• Identificar possibles problemes sensorials 
que puguen estar interferint en l’aprenentatge 
de la conducta (so del vàter, olors, sensació 
del seient del vàter amb la pell…). 

• Usar suports visuals en els quals es represente 
la seqüència d’accions que cal seguir. En 
funció de l’edat i de la comprensió del xiquet, 
aquesta seqüència pot ser més curta o més 
llarga: seure i fer pipi, netejar-se, estirar de la 
cadena...

• Disposar d’un sistema de comunicació 
eficaç amb el qual puga expressar la 
seua necessitat d’anar al bany: fer gestos 
manuals (programa de comunicació total o 
sistema bimodal), intercanviar fotografies 
(PECS) o, en el cas dels xiquets i xiquetes 
verbals, emetre una paraula o frase senzilla 
relacionada amb la seua necessitat (“pipi” o 
“vull fer pipi”). La finalitat és que la utilitze 
sempre abans d’anar al bany.

• No s’han d’imposar càstigs quan es produeixen 
accidents o fuites.

• No s’ha d’utilitzar roba complicada i difícil 
de llevar i posar. 

• No cal forçar el xiquet o la xiqueta a 
asseure’s al vàter quan hi ha clares 
manifestacions de por i ansietat. En 
aquests casos es poden crear situacions 
d’aproximació. Per exemple, estar assegut 
amb roba mentre es juga amb alguna cosa 
atractiva; després, quan ja siga capaç de 
fer aquest pas sense mostrar nervis ni 
ansietat, es plantejarà que romanga amb 
els pantalons baixats, mentre juga una 
estona. 

• Sempre cal destacar positivament i reforçar 
els èxits. 

És important ser consistent en 
l’adquisició dels hàbits d’autonomia, 
és a dir, que en tots els entorns 
de la vida del xiquet s’apliquen les 
mateixes estratègies.
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La condícia i la higiene personal

Els xiquets i xiquetes amb TEA poden 
manifestar por de la dutxa, d’estar mullat, 
que s’escape l’aigua; sensació d’incomoditat 
al ser desvestits o de desgrat davant de l’olor 
del sabó o altres productes associats al bany.  

Les estratègies descrites anteriorment poden 
ser d’utilitat per a l’adquisició de l’activitat 
bàsica de dutxar-se i/o banyar-se, i per a 
aprendre a executar-la progressivament amb 
autonomia. A més, altres consells que poden 
funcionar són usar sabó sense perfum, 
mantindre alguns joguets favorits en l’àrea 
del bany per a usar-los exclusivament allí 
o usar imatges per a mostrar la seqüència 
d’accions que ha de realitzar.

Alguns xiquets també demostren un rebuig a 
ser pentinats. No els agrada que els toquen 
i presenten un elevat grau d’incomoditat 
quan se’ls ha de tallar els cabells. S’aconsella, 
perquè siga fàcil de manejar, implicar el xiquet 
en el pentinat o que es pentine ell sol (encara 
que els resultats no siguen perfectes); també 
pot ser beneficiós proporcionar-li un joguet 
favorit que l’obligue a usar les dues mans. 

La roba: posar-se-la/llevar-se-la

Els xiquets i xiquetes amb TEA poden 
experimentar malestar i rebuig davant 
de l’activitat diària de vestir-se. Poden 
manifestar una elevada sensibilitat a les 
irregularitats de la roba (per exemple, 
etiquetes, costures, teles aspres...). Aquestes 
dificultats es poden abordar identificant el 
tipus de peces que toleren  amb major facilitat, 
llevant les etiquetes de la roba... També les 
estratègies exposades anteriorment poden 
ser efectives (guia física, encadenament cap 
enrere i suports visuals de la seqüència). 
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Les reaccions de por i les fòbies són molt més 
prevalents en els xiquets i xiquetes amb TEA 
que en el desenvolupament típic o en altres 
trastorns neuroevolutius. A més, sorgeixen 
davant d’estímuls més diversos i peculiars. 

Les pors són sentiments desagradables que 
emergeixen a causa d’una amenaça real o 
percebuda, mentre que en les fòbies, per la 
seua naturalesa, aquests sentiments són més 
severs, duradors o inadequats, i fins i tot poden 
arribar a ser incapacitants.

En les persones amb TEA s’han descrit pors 
inusuals de determinats estímuls (cançons 
concretes, sorolls d’electrodomèstics, plor 
d’uns altres xiquets, lladrucs dels gossos…)   o 
de situacions comunes com anar a metge, al 
dentista, a la perruqueria o a un aniversari.

Moltes d’aquestes pors i fòbies estan 
relacionades amb la falta de comprensió de la 
situació o amb les dificultats en el processament 
sensorial. Per exemple, a la consulta del dentista, 
el soroll o la sensació de l’instrumental en la 
boca pot ser extremadament desagradable; 
a la perruqueria pot alterar-los el soroll de 
l’eixugacabells o de les tisores, l’olor del xampú 
o la sensació de la tovallola sobre els muscles. 

20.
Algunes pors comunes
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Davant d’aquestes situacions quotidianes 
poden funcionar algunes estratègies:

• Familiaritzar-se prèviament amb la situació: 
conéixer el lloc i la persona que s’hi trobarà, 
utilitzar fotos per a anticipar el moment…; 
també poden utilitzar-se contes que tracten 
sobre el tema. 

• Proporcionar informació al professional  que 
atendrà el teu fill o filla sobre les dificultats 
que presenta, i suggerir-li l’ús d’estratègies 
que li puguen facilitar l’experiència. Per 
exemple, pot anar explicant què va fent en 
cada moment per a no alarmar-lo, utilitzant 
un to de veu calmat i un llenguatge senzill. 

• Utilitzar suports visuals:

- Agendes que indiquen els passos que se 
seguiran. S’hi pot incloure una foto de 
recompensa, que el xiquet aconseguirà al 
final.

- Històries socials que l’ajuden a comprendre 
la situació.

- Indicadors visuals com ara rellotges que 
informen del moment en què finalitzarà 
l’activitat.

- Modelatge previ o videomodelatge (veure 
com és l’experiència en una altra persona).

• És important no fer esperar molt el xiquet 
(intentar, si és possible, que siga atés en 
primer o en últim lloc).

• Poden agafar-se distractors que el relaxen: 
auriculars amb música relaxant, joguets 
favorits, jocs en mòbil o tauleta…

Si aquestes estratègies no funcionen, pot aplicar-
se una intervenció específica (dessensibilització 
sistemàtica, pràctica amb reforç, etc.), supervisada 
per un psicòleg o una psicòloga.
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21. Quines modalitats d’escolarització 
hi ha per als xiquets i xiquetes amb 
trastorn de l’espectre autista?

22. Quines ajudes puc rebre per part 
de l’Administració?  
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L’escolarització dels xiquets i xiquetes amb TEA 
ha de regir-se pels principis de normalització i 
inclusió educatives, amb la dotació dels recursos i 
adaptacions necessaris per a l’aprenentatge. 

21.
Quines modalitats d’escolarització 
hi ha per als xiquets i xiquetes amb 
trastorn de l’espectre autista?

Quan es realitza?

Es pot fer en el primer cicle d’Educació Infantil 
(de zero a tres anys) o a partir dels tres anys. 
En qualsevol cas, és obligatori fer-ho l’any que 
complisca els sis anys.

Quins tràmits s’han de realitzar?

Quan un xiquet té algun tipus de necessitat 
educativa específica, cal sol·licitar a la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cutura i Esport una 
avaluació psicopedagògica, que contribuirà a 
determinar el dictamen d’escolarització. 

Què és el dictamen d’escolarització?

És un procés destinat a avaluar les necessitats 
educatives que un xiquet manifesta, i a 
determinar la modalitat educativa més 
apropiada i el tipus de suports que requereix: 
mestre o mestra d’Audició i Llenguatge, de 
Pedagogia Terapèutica, educador o educadora...

La seua finalitat és garantir l’adequada 
escolarització en un centre que dispose de tots 
els recursos i serveis que el xiquet necessita.

Qui sol·licita el dictamen d’escolarització?

Pot ser sol·licitat pel centre educatiu al qual 
assisteix el xiquet (en cas d’estar escolaritzat) 
o per la família.

On se sol·licita el dictamen d’escolarització?

Si el xiquet no està escolaritzat, la família 
pot sol·licitar la realització del dictamen a la 
direcció territorial d’Educació.

Si la família sol·licita plaça en un centre escolar 
i no disposa del dictamen, la direcció del centre 
receptor de la documentació ha de sol·licitar 
a l’SPE (Servei Psicopedagògic Escolar) de la 
zona la realització del corresponent dictamen.  

Quan se sol·licita el dictamen d’escolarització?

L’elaboració del dictamen pot iniciar-se en 
qualsevol moment de l’any natural en què el 
xiquet fa tres anys.

Qui realitza el dictamen d’escolarització?

En primer lloc es realitza una valoració 
psicopedagògica per part dels serveis 
psicopedagògics escolars (SPE) i els 
departaments d’Orientació. Aquesta valoració 
queda recollida en un informe tècnic –que 
és la base per a la proposta del dictamen 
d’escolarització– realitzat per la direcció 
territorial d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport. En el procés d’avaluació i elaboració 
de l’informe tècnic participa la família, ja que 
és la que millor coneix el xiquet i la que pot 
aportar informació molt rellevant. La família 
serà informada i consultada al llarg de tot el 
procés d’elaboració del dictamen.
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Es pot revisar el dictamen d’escolarització?

Sí. S’ha de revisar obligatòriament en el canvi 
d’etapa educativa, o en qualsevol moment si 
el centre o la família ho sol·liciten. També pot 
ser reversible en funció del progrés i de les 
necessitats de l’alumne, i s’optarà, sempre que 
siga possible, per la modalitat que permeta un 
major grau d’inclusió. 

Quins criteris se segueixen per a determinar 
la modalitat d’escolarització?

S’hi tenen en compte els següents factors:

• El grau d’individualització, especialització i 
intensitat dels suports que l’alumne necessita.

• La quantitat d’àrees, matèries o activitats 
que pot compartir en l’aula ordinària amb 
un grup de referència pròxim a la seua edat.

• La conducta adaptativa, referida al grau 
d’autonomia i a la competència personal i 
social.

Quines modalitats d’escolarització existeixen 
per als xiquets i xiquetes amb TEA?

• Modalitat aula ordinària. En aquest cas, 
l’alumne estarà matriculat en el grup 
que li corresponga, i el seu tutor o tutora 
serà el mateix que el grup tinga assignat. 
Estarà tot l’horari amb els seus companys 
i companyes de classe, i rebrà suport del 
mestre o mestra d’Audició i Llenguatge, del 
de Pedagogia Terapèutica i de l’educador 
o educadora, en la mesura en què ho 
necessite.

• Modalitat d’unitat específica de Comunicació i 
Llenguatge. Aquesta modalitat és procedent 
en els casos en què l’alumne necessite 
una atenció superior al 50 % del seu 
horari lectiu setmanal en aquesta aula. 
Les unitats específiques disposen de 
personal de suport com, per exemple, el 
mestre o mestra d’Audició i Llenguatge, 
el de Pedagogia Terapèutica i l’educador o 
educadora.  

• Centre d’Educació Especial. Són centres 
educatius que donen resposta als alumnes 
les necessitats dels quals no poden ser 
ateses en els centres ordinaris, ni tan sols 
amb l’aplicació d’adaptacions significatives i 
altres mesures d’atenció a la diversitat.

SECCIÓ E. L’ESCOLARITZACIÓ  
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En el moment de la realització d’aquesta guia, podeu beneficiar-vos de les 
següents ajudes:

22.
Quines ajudes puc rebre per part de 
l’administració?

• Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de 
discapacitat (Generalitat Valenciana)

 http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=376

• Targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat 
(Generalitat Valenciana)

 http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15238

• Targeta sanitària d’accessibilitat preferent
 Es pot obtindre informació sobre aquesta targeta al tauler de cita prèvia 

del centre de salut al qual està adscrit el pacient, en els serveis d’Atenció 
i Informació al Pacient (SAIP) o en la pàgina web de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública: www.san.gva.es

• Ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones 
amb diversitat funcional (diferents Conselleries): prestacions 
econòmiques individuals (PEI) per a les persones amb discapacitat; 
ajudes per al desenvolupament personal; ajudes tècniques i productes 
de suport; ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques 
a l’interior de l’habitatge i a l’adaptació funcional de la llar; ajudes per a 
l’adaptació de vehicles; ajudes per al transport. 

• Beneficis fiscals per a persones amb discapacitat (Agència Tributaria)
 http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/

Ciudadanos/Discapacitados/Discapacitados.shtml

• Convocatòria de les beques MEC per a alumnes amb necessitats 
educatives especials

 https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/
catalogo/general/educacion/050140/ficha.html
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• Llei de dependència
 http://www.dependencia.imserso.gob.es/dependencia_01/index.htm

• Llei de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat
 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21053

• Prestació econòmica per fill o menor a càrrec en règim d’acolliment 
familiar permanent o guarda amb finalitats d’adopció.  Assignació 
econòmica per fill amb discapacitat (Seguretat Social)

 h t t p : // w w w . s e g - s o c i a l . e s / I n t e r n e t _ 1 / Tr a b a j a d o r e s /
P r e s t a c i o n e s P e n s i o n 1 0 9 3 5 / P r e s t a c i o n e s f a m i l i a 1 0 9 6 7 /
Prestacioneconomica27924/index.htm

• Sol·licitud de títol de família nombrosa en cas de tindre un altre fill 
(Generalitat Valenciana)

 http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/22011_BI.pdf

El treballador o treballadora social (serveis socials) del teu ajuntament et 
pot proporcionar informació actualitzada sobre les ajudes econòmiques que 
pots rebre. 

SECCIÓ E. L’ESCOLARITZACIÓ  



Trastorn de l’Espectre Autista
Una GUIA per a
les FAMÍLIES

84»Finalment, però no menys important…

Secció F»
Finalment, 
però no menys 
important…



Una GUIA per a 
les FAMÍLIES

Finalment, però no menys important…»85

SECCIÓ F. FINALMENT, PERÒ NO MENYS IMPORTANT…

23. No tot són dificultats.
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Tan important com conéixer les dificultats de 
les persones amb TEA, és descobrir les seues 
fortaleses. És habitual que presenten un 
perfil cognitiu irregular en el qual destaquen 
les diferències significatives de rendiment 
en diferents àrees del desenvolupament. Per 
exemple, poden mostrar una gran habilitat 
per a fer trencaclosques o per a dibuixar, i, no 
obstant això, presentar enormes dificultats per 
a la comunicació. 

És molt important trobar aquestes fortaleses 
perquè són habilitats que poden contribuir a 
compensar els dèficits i, fins i tot en alguns 
casos, demostrar un talent en determinats 
àmbits en els quals poden destacar. Amb 
freqüència els ajuden a fer més manejable i 
comprensible el món que els envolta. Molts 
programes d’intervenció i fins i tot sistemes 
alternatius de comunicació (TEACCH, PECS) es 
basen en aquests punts forts. 

23.
No tot són dificultats

L’evidència anecdòtica i també la investigació han 
identificat fortaleses en els següents dominis:

• Processament visual o pensament en imatges, 
com va explicar excel·lentment Temple Grandin 
(1995).

• Atenció als detalls.

• Bona memòria a llarg termini, especialment 
per a fets i dades concrets de temes del seu 
interés.

• Gran capacitat de concentració, en particular 
en tasques del seu gust o de caràcter 
repetitiu.

• Facilitat per a aprendre regles i seguir-les de 
forma estricta.

• Habilitat per a la identificació de lletres i 
nombres, el càlcul, el dibuix —en el qual 
poden plasmar molts detalls— o la música. 
Poden ser capaços de reconéixer fàcilment 
el to d’una cançó i entonar-la perfectament 
havent-la escoltada únicament una vegada.

• Lleialtat i honestedat.

Evidentment, la diversitat d’habilitats és 
immensa, per la qual cosa no se’n poden fer 
generalitzacions.

Cada xiquet és únic i 
presenta el seu propi perfil 
de fortaleses i dificultats. 
Per a ajudar-lo a aprendre 

i a desenvolupar el seu 
màxim potencial és essencial 

conéixer-lo molt bé. 
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El TEA és una condició que afecta no solament 
el xiquet o la xiqueta que té el trastorn, sinó 
tota la família. Lògicament, per a poder afrontar 
els reptes i les dificultats que implica la criança 
d’un xiquet o una xiqueta amb TEA es necessita 
molt de suport i energia. Totes les activitats 
familiars se’n veuen afectades, des de les més 
rutinàries fins a la planificació de les vacances 
o, fins i tot, l’organització de la casa. 

La família afronta contínuament situacions 
estressants com les següents (Dawson i 
Rogers, 2010):

• Un procés diagnòstic lent i, de vegades, 
inconsistent.

• Haver de prendre contínuament decisions: 
“ho estaré fent bé?” “és aquesta la millor 
intervenció per al meu fill?”

• Multitud de professionals amb els quals 
comunicar-se: neuropediatre/a, psicòleg/
psicòloga, psiquiatre/a, logopeda, mestre/a…

• Despeses econòmiques causades per les 
intervencions.

• Problemes d’alimentació, autonomia i son 
que interfereixen en el dia a dia.

• Restricció de les activitats fora de casa.  

• Necessitat continuada d’informació i serveis.

• Falta de temps per a un mateix.

Però és cert també que la capacitat de les 
famílies per a adaptar-se a aquests reptes i 
situacions és impressionant.

24.
I nosaltres? Com es dona suport a 
la família?

Què pot ajudar a afrontar els desafiaments 
que planteja el TEA?

1. Informar-se i formar-se. Un bon coneixement 
del TEA contribuirà a manejar molt millor 
la situació. En Internet existeix moltíssima 
informació en aquest sentit, però cal saber 
seleccionar-la bé. No tot el que circula per la 
xarxa està sustentat per l’evidència o es pot 
aplicar al teu fill o filla. Per això, és important 
deixar-se aconsellar per un professional 
que t’ajude a adaptar i a contrastar aquesta 
informació. A més d’informar-te dels 
serveis, recursos i lleis disponibles, també 
pots formar-t’hi mitjançant xarrades, tallers 
i cursos per a famílies. I, per descomptat, la 
lectura de llibres escrits per pares i mares i 
per a pares i mares pot ser d’extraordinària 
utilitat. No hi ha ningú millor que un altre 
pare o mare d’un xiquet o xiqueta amb TEA 
per a entendre la teua situació i ajudar-te.

2. Entrar en acció: adoptar un enfocament 
proactiu. Centra’t en què fer i com ajudar 
el teu fill o filla. Això suposa buscar les 
intervencions més apropiades oferides pels 
serveis d’atenció primerenca i assegurar-
te que reba els suports necessaris a 
escola i les intervencions específiques més 
adequades.

3. Cuidar-se i descansar. Sembla difícil, però 
és cert que la teua filla o el teu fill estarà 
millor quan tu et trobes millor físicament i 
emocionalment. És important saber quan 
necessites un respir per a tornar després 
amb major força. L’educació d’un xiquet o 
una xiqueta amb TEA és extraordinàriament 
exigent, per la qual cosa has de saber 
dosificar les forces.

SECCIÓ F. FINALMENT, PERÒ NO MENYS IMPORTANT…
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4. Demanar ajuda a la família, els amics i els 
professionals que s’ocupen del teu fill 
o filla, i deixar-te ajudar. Si és necessari, 
buscar ajuda psicològica especialitzada. El 
fet de tindre unes bones xarxes de suport 
és fonamental. 

5. Centrar-se en el moment. Viure el dia a dia 
és la millor forma d’afrontar el futur. I si el 
moment és difícil, cal intentar ser pacient i 
persistent. Totes les situacions canvien i es 
desenvolupen. És important mantindre un 
“optimisme realista”. 

6. Expressar i compartir els sentiments.

7. Parlar amb altres pares i mares. Unir-se a 
un grup de pares i mares, a una associació, 
que et permeta rebre i compartir suport i 
informació.  

8. Valorar els aspectes positius. Coneixes les 
dificultats i les vius tots els dies. És essencial 
apreciar els avanços que observes en el teu 
fill o filla, tot allò que aconsegueix, sense 
comparar-ho amb el que fan altres xiquets 
o xiquetes, sinó amb ell mateix.

És preferible eixir unes hores i 
tornar amb energies renovades que 
estar constantment al peu del canó, 
però esgotat.
Veure les coses des de la distància 
ajuda a posar-les en perspectiva, a 
restaurar-se físicament i a ser capaç 
de continuar amb més fortalesa.
(Melisa Tuya, autora de Tener un hijo 
con autismo).

Preferisc no preocupar-me pel meu 
futur. No he decidit què seré quan 
siga major, però espere ser feliç i 
tindre bona salut. M’agradaria fer 
alguna cosa perquè el món siga un 
lloc millor.
(Kenneth Hall, autor de Soy un niño 
con síndrome de Asperger).

Com ajude els germans i germanes?

Els germans i germanes dels xiquets i 
xiquetes amb TEA poden tindre sentiments 
de confusió, frustració o enuig; també poden 
sentir gelosia perquè siga el germà o germana 
qui s’emporta gran part de l’atenció de la 
família. 

És normal que pregunten per què el seu germà 
es comporta de determinada manera, i per 
aquesta raó poden necessitar una guia i suport. 
És important validar els seus sentiments, 
atendre’ls i assegurar-se que tenen una 
bona comprensió de l’autisme. Se’ls poden 
proporcionar explicacions senzilles i accessibles 
a l’edat, acompanyades d’exemples concrets: 
“El teu germà aprén de forma diferent i per això 
necessita ajuda extra”; “Es balanceja o aleteja 
les mans per a calmar-se o sentir-se segur, 
igual que tu necessites de vegades tombar-te 
al sofà”; “De tant en tant repeteix coses perquè 
no ens entén”, “Alguns comportaments no els 
fa a propòsit”. 
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Hi ha contes i materials audiovisuals per a 
ajudar-te en aquest procés:

• González, A. i Labat, V. (2005). Mi hermano 
tiene autismo. Madrid: Deletrea i Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. Hi ha un 
conte per a xiquets de quatre a cinc anys i 
un altre per a xiquets de sis a set anys.

• Mi hermanito de la luna. Curt elaborat per 
Fred Philibert en el qual la germana d’un 
xiquet amb autisme, Anne Dupoizat, parla 
des de la seua perspectiva.

• Luengo, A. (2016). En Lluc té superpoders. 
Edicions Bellaterra.

• Schmidt-Méndez, M.A. (2014). Mi hermano 
es especial. Mi hermano tiene autismo: un 
cuento acerca de la aceptación. Editorial 
CreateSpace Independent Publishing 
Platform. 

• Vanvuchelen, M. (2003). En Joan és diferent. 
Edicions Baula.

• Galera, A. (2008). Autisme: em vols conèixer? 
Barcelona: Editorial Salvatella.

• Moore-Malinos, J. (2008). Mi hermano tiene 
autismo. Barron’s Educational Serie.

• Kraljic, H. y Lubi, M. (2016). Joan té autisme. 
Madrid: Ediciones Jaguar.

També es poden utilitzar contes que fomenten 
valors de tolerància, respecte i valoració de la 
diversitat:

• Carrier, I. (2010). El cassó del Gerard. Barcelona: 
Juventud.

• McKee, D. (2013). Elmer. Barcelona: Beascoa.

• Taboada, A. (2010). Bambú, el koala. Madrid: 
SM. 

• Ruiller, J. (2014). Por cuatro esquinitas de 
nada. Barcelona: Juventud.

És aconsellable trobar la manera que els 
germans connecten per mitjà de jocs en què tots 
ells gaudisquen i, si és possible, d’interessos 
compartits.

També pot ser útil que el germà o germana 
del xiquet o xiqueta amb TEA es comuniquen 
amb uns altres xiquets i xiquetes en la mateixa 
situació. Als Estats Units s’han desenvolupat 
els sibshops, i també hi ha trobades similars en 
el nostre context. 

La investigació indica que els germans i 
germanes de xiquets i xiquetes amb autisme 
aprenen a viure amb naturalitat les diferències, 
a ser més flexibles i pacients i a desenvolupar un 
sentit d’acceptació i respecte per la diversitat.

SECCIÓ F. FINALMENT, PERÒ NO MENYS IMPORTANT…
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ANNEXOS

Annex I
Una síntesi dels models d’intervenció 
global en els trastorns de l’espectre 
autista

Annex II
Referències Bibliogràfiques
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Qui n’és l’autor?
L’autor pioner de l’enfocament conductista en 
l’autisme va ser Ivar Lovaas, a la fi dels anys 
setanta, en la Universitat de Califòrnia, a Los 
Angeles (UCLA), dins del “Young Autism Project”. 

En què es basa?
L’anàlisi conductual se centra en els principis que 
expliquen com es produeix l’aprenentatge. El 
reforç positiu és un d’aquests principis. Quan una 
conducta és seguida per una classe de reforç, és 
més probable que la conducta es repetisca. 

Les dificultats que els xiquets i xiquetes amb 
autisme tenen per a aprendre en l’entorn natural 
s’aborden mitjançant la segmentació d’habilitats 
en components més xicotets en un entorn lliure 
de distraccions.

Quines àrees tracta?
El model ABA tracta habilitats relacionades amb 
el llenguatge, el joc, la socialització, la cognició 
i l’autonomia; també aborda la reducció dels 
problemes de conducta. 

A. Intervencions conductistes

Anexo I:
UNA SÍNTESI DELS MODELS D’INTERVENCIÓ GLOBAL EN ELS 
TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA
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En què consisteix?
Diferents models educatius segueixen 
aquest enfocament, i entre aquests destaca 
l’“entrenament en assajos discrets” (Discrete 
Trial Training -DTT-). Aquesta aproximació usa 
mètodes d’ensenyament estructurats i intensius, 
dirigits per l’adult, en un format d’ensenyament 
individualitzat, un a un. Després de l’avaluació, 
se seleccionen objectius en diferents àrees 
evolutives que s’instrueixen en “assajos” que 
segueixen una sèrie de passos:

1. Instrucció directa. El terapeuta ensenya al xiquet, 
directament, un component de l’habilitat.

2. Resposta del xiquet.

3. Si la resposta és correcta, se li proporciona 
un reforç positiu, per exemple, en forma de 
lloança verbal (“molt bé!”).

4. Si la resposta és incorrecta, se li proporcionen 
una sèrie d’ajudes (físiques, gestuals, 
verbals…) per a guiar-lo cap a la resposta 
correcta. Les ajudes s’esvaeixen o progressen 
en una espècie de jerarquia (aprenentatge 
per aproximacions successives).

Entre assaig i assaig es realitza un breu descans. 

En edats primerenques (atenció primerenca) s’ha 
dissenyat l’Early Intensive Behavioral Intervention 
for Young Children. En el context escolar s’ha 
desenvolupat el model  Learning Experiences And 
Alternative Program For Preschoolers And Their 
Parents (LEAP).

Quin és el nivell d’evidència científica?
El nivell està establit.

On puc obtindre’n més informació?
www.autismpartnership.com

www.lovaas.com

Leach, D. (2012). Bringing ABA to home, school, 
and play for young children with Autism Spectrum 
Disorders and other disabilities. Baltimore: 
Brookes Publishing.

ANNEXOS
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Qui és l’autor del PRT?
Va ser desenvolupat per Robert Koegel, Lynn 
Kern Koegel i Laura Shreibman en els anys 
huitanta en la Universitat de Califòrnia, a Santa 
Barbara. També ha sigut denominat Natural 
Language Paradigm.

En què es basa?
El PRT es basa també en l’esquema conductista 
(estímul-resposta-conseqüència), però 
hi afig altres consideracions importants. 
Tracta de fomentar la iniciativa del xiquet o 
xiqueta augmentant la seua motivació cap 
a la comunicació. Per això, parteix dels seus 
interessos i adopta estratègies com les 
següents:

• Facilitar la capacitat d’elecció i la presa de 
torns.

• Usar reforços naturals, és a dir, directament 
relacionats amb allò amb què s’està actuant 
o de què s’està parlant.

• Combinar tasques que practiquen habilitats 
adquirides amb tasques que treballen 
noves habilitats.

• Organitzar l’entorn per promoure la iniciativa 
comunicativa del xiquet o xiqueta.

B. Enfocaments conductistes 
contemporanis: Pivotal Response 
Training (PRT)

Quines àrees tracta?

Tracta àrees “pivotals”, és a dir, conductes que, 
quan són adquirides, donen com a resultat 
millores en unes altres àrees. Aquestes àrees 
són la motivació, la iniciació social o la resposta a 
múltiples senyals comunicatius.

En què consisteix?

La comunicació social s’estimula a través del joc 
i altres activitats més estructurades tenint en 
compte les següents consideracions: 

• Assegurar-se l’atenció.

• Intercalar tasques de manteniment (tasques 
que ja han sigut dominades) en tasques de 
nova adquisició.

• Deixar que el xiquet o la xiqueta porte la ini-
ciativa.

• Proporcionar reforços naturals, que estiguen 
vinculats amb allò que s’està treballant.

• Proporcionar reforços per qualsevol intent 
d’aconseguir l’objectiu.

Quin és el nivell d’evidència científica?

El nivell d’evidència està establit. 

On puc obtindre’n més informació?

http://www.autismprthelp.com/

Koegel, R.L. y  Koegel, L.K. (2006). Pivotal 
Response Treatments for Autism. Baltimore: 
Brookes Publishing.

Koegel, R.L., Koegel, L.K. y Kuriakose, S. (2012). 
The PRT Pocket Guide. Baltimore: Brookes 
Publishing.
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Aquestes aproximacions es caracteritzen per 
seguir la seqüència evolutiva del desenvolupament 
típic. La més coneguda és DIR/FLOORTIME 
(DEVELOPMENTAL, INDIVIDUAL-DIFFERENCE, 
RELATIONSHIP-BASED MODEL-FLOORTIME).

Qui és l’autor d’aquest model?
El model va ser desenvolupat pel psiquiatre 
Stanley Greenspan i la doctora Serena Wieder 
en els anys huitanta.

En què es basa?
Es basa en l’estimulació del desenvolupament 
de relacions positives del xiquet o xiqueta amb 
TEA amb l’adult o amb el company de joc, que 
motivaran l’aprenentatge d’habilitats per a la 
millora d’aquestes interaccions. 

Quines àrees tracta?
El model no tracta àrees de forma aïllada, sinó 
integrades en un tot, i se centra principalment en el 
desenvolupament emocional. En concret, aborda 
l’autoregulació i l’interés pel món, la implicació en 
les relacions humanes o la comunicació recíproca.
  

C. Intervencions 
sociopragmàtiques/evolutives

En què consisteix?
El terapeuta observa el xiquet en interacció amb 
els pares o cuidadors principals i elabora un perfil 
de tots dos. En una sessió típica d’aquest model, 
al pare o la mare se li demana que jugue amb el 
xiquet o xiqueta, mentre el terapeuta proporciona 
suggeriments que promoguen intercanvis 
comunicatius mitjançant estratègies com ara el 
seguiment de la iniciativa del xiquet o xiqueta i la 
unió al seu focus d’interés. Des del gaudi compartit, 
la família reb orientacions perquè el xiquet o la 
xiqueta puga desenvolupar interaccions cada 
vegada més complexes, un procés conegut com a 
“obertura i tancament de cercles de comunicació”. 
El terapeuta també ajuda els pares a comprendre 
i manejar les dificultats sensorials i de regulació. El 
desenvolupament del xiquet s’estimula a través 
de tres tipus d’activitats:

• Temps de sòl (floortime) o interaccions 
espontànies, durant les quals se segueix la 
iniciativa del xiquet i es facilita l’expansió de 
les seues idees i intencions.

• Interaccions semiestructurades de resolució 
de problemes.

• Activitats motores, sensorials i visoespacials.

Quin és el nivell d’evidència científica?
Els estudis que s’han realitzat sobre el programa 
són de tipus observacional, per la qual cosa 
l’evidència en aquests moments no està establida.

On puc obtindre’n més informació?
http://www.icdl.com/

https://stanleygreenspan.com/

Davis, A., Isaacson, L. y Harwell, M. (2014). 
Floortime strategies to promote development 
in children and teens. A user’s guide to the DIR© 
Model. Baltimore: Brookes Publishing.
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D.1. Treatment and Education of Autistic 
and Communication Related Handicapped 
Children (TEACCH)

Qui n’és l’autor?
Va ser desenvolupat per Eric Schopler, 
professor de Psiquiatria de l’Escola de Medicina 
de la Universitat de Carolina del Nord, a Chapell 
Hill, en els anys setanta. Des dels anys noranta, 
Gary Mesibov, de la mateixa universitat, ha 
contribuït també al desenvolupament del 
programa.

En què es basa?
Es basa en una comprensió del que es denomina 
“cultura de l’autisme”, és a dir, les diferències 
neuropsicològiques que presenten les persones 
amb TEA. L’objectiu és fer el món més consistent 
amb la manera com ells pensen, aprenen i 
comprenen. D’aquesta manera, es fonamenta 
en aspectes com aquests:

• Fortaleses i preferències pel processament 
visual de la informació.

• Atenció als detalls i dificultat per a seqüenciar, 
integrar, connectar o derivar un significat 
global a partir d’aquells.

• Dificultat per a canviar el focus d’atenció.

• Problemes de comunicació.

• Dificultat en el maneig del temps..

• Preferència per les rutines.

• Interessos molt intensos.

Quines àrees tracta? 

Aborda diferents àrees del desenvolupament 
infantil, principalment: comunicació, cognició, 
motricitat, socialització i autonomia.
En què consisteix?

D. Intervencions combinades Un aspecte essencial del programa és 
l’organització de l’ambient per a afavorir 
l’aprenentatge. S’estructuren l’espai, l’entorn i les 
tasques.
L’estructuració de l’espai físic tracta de respondre 
a la pregunta “què es fa ací?” La sala s’organitza 
amb límits físics i visuals clars perquè el xiquet o 
la xiqueta amb TEA entenga on es realitzen les 
activitats i on se situen els objectes. 
L’estructuració del temps contesta a la 
pregunta “quan es fa què?” Per això, s’organitza 
i es comunica la seqüència d’activitats que se 
succeiran en diferents moments (al llarg del matí, 
del dia, de la setmana…).
L’estructuració de les tasques respon a diverses 
preguntes: “què he de fer?”, “com ho he de fer?”, “quan 
sabré que he acabat?” i “què passarà després?”.
En tots els casos s’utilitzen suports visuals i 
diferents formes d’ajuda perquè es produïsca 
l’aprenentatge; entre aquestes, es parteix de 
fortaleses com poden ser les habilitats de 
classificació i aparellament.

Quin nivell d’evidència científica té?
Hi ha estudis quasi experimentals o estudis de 
línia de base múltiple, amb resultats positius, 
per la qual cosa l’evidència és emergent. Es 
necessiten estudis controlats aleatoritzats 
perquè complisca els criteris de l’evidència 
establida. 

On puc trobar-ne més informació?
http://teacch.com

Mesibov, G. y Howley, M. (2010). Acceso al 
curriculo por alumnos con trastornos del espectro 
del autismo, El uso del programa TEACCH para 
favorecer la inclusión. Ávila: Autismo Ávila.

Mesibov, G. B., Shea, V. y  Schopler, E. (2005). 
The TEACCH Approach to Autism.

Spectrum Disorders. New York: Kluwer Academic 
/Plenum Publishers.
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D.2. Social Communication, Emotional 
Regulation and Transactional Support 
(SCERTS)
Qui n’és l’autor?
El model SCERTS va ser publicat el 2006 i és 
el resultat de les investigacions i l’experiència 
pràctica d’un equip d’autors multidisciplinari que 
han desenvolupat la seua activitat en centres i 
universitats americans, com ara la Universitat 
de Florida: Barry Prizant, Amy Wetherby, Emily 
Rubin, Amy Laurent i Pat Rydell.

En què es basa? 
El model SCERTS és una aproximació 
comprensiva, multidisciplinària per a millorar 
la comunicació i les habilitats socioemocionals 
de les persones amb TEA. Els principis que el 
guien són diversos:
• Són de màxima prioritat el desenvolupament 

d’habilitats de comunicació espontània i 
funcional, i de capacitats de regulació emocional 
i d’independència.

• Els principis i la investigació sobre el 
desenvolupament infantil orienten l’avaluació 
i la intervenció. Els objectius i les activitats 
són evolutivament apropiats i funcionals en 
relació a les habilitats adaptatives del xiquet 
o xiqueta i a les capacitats necessàries per a 
maximitzar el gaudi, l’èxit i la independència en 
les experiències quotidianes.

• Tots els dominis del desenvolupament infantil 
(comunicatiu, socioemocional, cognitiu, sensorial, 
motor) s’interrelacionen i són interdependents. 

• Tota conducta té una finalitat. 
• El perfil únic de fortaleses i febleses exerceix un 

paper essencial en la determinació dels suports 
necessaris.

• Les rutines naturals a casa, a l’escola i en la 
comunitat són contextos d’aprenentatge i 
participació.

• La família és considerada “experta” en el seu 
fill o filla i participa en el procés d’avaluació i 
intervenció.

 
Quines àrees tracta?

L’acrònim SCERTS es refereix a la comunicació 
social, la regulació emocional i el suport 
transaccional, que són les principals dimensions 
evolutives abordades en el programa. 

• En comunicació social es pretén ajudar el xiquet 
o xiqueta a ser cada vegada més competent, 
segur i participant actiu d’activitats socials, i que 
es comunique per a una varietat de funcions.  

• La intervenció en regulació emocional dona 
suport a la disposició per a l’aprenentatge i facilita 
l’atenció a la informació rellevant, el processament 
de la informació o la implicació social. 

• El suport transaccional es refereix als ajustos fets 
i als suports desenvolupats per la família i les per-
sones que interactuen amb el xiquet o la xiqueta. 

En què consisteix?
Una vegada s’avaluen les necessitats i fortaleses 
de la xiqueta o del xiquet i de la família, es 
determinen objectius funcionals, és a dir, que 
marquen una diferència en la vida del xiquet, 
d’acord amb el seu nivell evolutiu i les prioritats 
de la família. Aquests objectius s’aprenen i 
s’integren en les seues activitats quotidianes. 

Quin és el nivell d’evidència científica?
L’evidència encara no s’ha establit, atesa la 
falta d’estudis amb el control experimental 
requerit. Cal assenyalar, no obstant això, que les 
orientacions descrites en aquesta aproximació 
estan fonamentades en les investigacions 
sobre el desenvolupament i l’aprenentatge de 
les persones amb TEA i en les recomanacions 
de prestigiosos organismes com el National 
Research Council.

On puc obtindre’n més informació?
http://www.scerts.com

Prizant, B., Wetherby, A., Rubin, E., Laurent, A. y 
Rydell, P. (2006). The SCERTS Model. Baltimore: 
Brookes Publishing.
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D.3. Early Start Denver Model

Qui són els autors d’aquest model?
Els autors són Sally Rogers, professora de 
Psiquiatria en l’institut MIND, en la Universitat 
de Califòrnia, i Geraldine Dawson, professora 
emèrita de Psiquiatria en la Universitat de 
Washington. Encara que el model comença a 
desenvolupar-se en els anys huitanta, és l’any 
2010 quan es publica el manual del model. 

En què es basa? 
Constitueix un model d’intervenció primerenca 
per a xiquets i xiquetes d’un a cinc anys. 
Està fonamentat en el coneixement sobre el 
desenvolupament típic en la infància i en les 
estratègies d’aprenentatge que funcionen en 
aquesta població. Els seus objectius són reduir 
la severitat de la simptomatologia autista i 
accelerar el ritme de desenvolupament infantil 
en tots els dominis, especialment en el cognitiu, 
el socioemocional i el lingüístic.

Quines àrees tracta?

Tracta diferents àrees del desenvolupament: 
comunicació, socialització, joc, cognició, motricitat, 
conducta o autonomia.

En què consisteix?
La xiqueta o el xiquet és avaluat mitjançant 
un currículum evolutiu específic. Després de la 
valoració s’estableixen objectius que tracten 
d’aconseguir-se en els tres mesos següents. 
Els objectius s’assoleixen en activitats o 
rutines de joc o d’interacció social amb l’adult. 
La participació de la família és fonamental, que 
pot actuar com a coterapeuta en la intervenció. 

Els procediments d’ensenyament són de tipus 
conductista (estímul-resposta-reforç), encara 
que també s’utilitzen estratègies específiques 
d’altres models: se segueix la iniciativa del xiquet 
o xiqueta, es prenen torns, els reforços són part 
de l’activitat, es modula l’estat d’atenció, s’ajusta 
el llenguatge de l’adult…

Quin és el nivell d’evidència científica?
Sobre el model DENVER s’han dut a terme 
estudis controlats i aleatoritzats que demostren 
efectivitat en diferents dominis evolutius, per la 
qual cosa l’evidència està establida. No obstant 
això, fan falta més investigacions, replicades 
per organismes independents que corroboren 
aquesta efectivitat. 

On puc obtindre’n més informació?
https://www.autismspeaks.org/what-autism/
treatment/early-start-denver-model-esdm

Rogers, S. y Dawson, G. (2015). Modelo Denver 
de Atención Temprana para niños con autismo: 
estimulación del lenguaje, el aprendizaje y la 
motivación social. Ávila: Autismo Ávila.

Rogers, S., Dawson, G. y Vismara, L. (2012). 
An Early Start for your child with autism: 
using everyday activities to help kids connect, 
communicate and learn. New York: The Guilford 
Press. 
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El TEA afecta la forma en què un xiquet o una 
xiqueta aprén. Per aquest motiu és crucial 
comprendre l’estil únic d’aprenentatge que 
té cada xiquet o xiqueta, per a poder dotar-lo 
de les estratègies i ajudes adequades que li 
permeten progressar.

RESUMINT: COM POT APRENDRE 
MILLOR EL MEU FILL AMB 
AUTISME?

Seqüenciació 
i organització.

Atenció.

Maneig del temps.

Flexibilitat: maneig de 
transicions i canvis.

Dificultats Possibles respostes

• Descompondre les tasques en xicotets passos.
• Organitzar el temps, l’espai i les tasques en rutines consistents i 

predictibles mitjançant suports visuals.
• Afavorir l’aprenentatge sense error.

• Aïllar la informació més rellevant.
• Estructurar l’entorn d’aprenentatge per àrees i minimitzar les 

distraccions.
• Plantejar tasques breus dosificant els descansos i les 

recompenses.
• Incorporar els interessos i les motivacions del xiquet.

• Ús de rellotges visuals.
• Ús d’agendes visuals.
• Seqüenciar les tasques en passos.
• Establir unes expectatives clares i proporcionar feedback.
• Proporcionar temps extra.

• Anticipar el canvi mitjançant suports visuals/verbals.
• Ús d’agendes visuals.

La investigació i l’observació anecdòtica han 
destacat diferents dificultats d’aprenentatge 
que experimenten les persones amb TEA. Per a 
cadascuna d’elles hi ha suports i estratègies que 
els poden ajudar a superar-les. A continuació 
enumerem aquestes àrees de vulnerabilitat 
i les possibles respostes educatives, moltes 
de les quals es basen en els punts forts de les 
persones amb TEA.
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Processament del 
llenguatge.

Generalització de 
l’aprenentatge.

Regulació sensorial.

Comprendre el context 
social.

Dificultats Possibles respostes

• Mantindre el llenguatge breu, simple, amb suports gestuals o 
visuals.

• No sobrecarregar el xiquet amb massa informació.

• Usar situacions d’ensenyament tan naturals com siga possible.
• Presentar la tasca en diferents contextos, amb diferents 

materials i interlocutors.
• Implicar en l’aprenentatge les persones significatives en la vida 

del xiquet.

• Determinar les estratègies que ajuden la regulació sensorial del 
xiquet (moviment, pressió tàctil o massatges…).

• Realitzar activitats a l’aire lliure (parc, platja, natació…).

• Ensenyar habilitats en context.
• Explicitar les regles socials.
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Alguns blogs de mares i pares de 
xiquets amb TEA

Algunes associacions 

http://miguel-gallardo.com/es/blog/

Pensando en imágenes
http://pensandoenimaxes.blogspot.com/

Miguel, autismo y lenguaje
http://autismoylenguaje.blogspot.com/

En mi familia hay autismo y mucho más
http://mamideglorichi.blogspot.com/

El sonido de la hierba al crecer
http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/

La alegría muda de Mario
http://laalegriamudademario.blogspot.com.es/

Associació Espanyola de Professionals de 
l’Autisme (AETAPI)
http://aetapi.org/

Associació Projecte Autista (ASPAU)
http://www.aspau.blogspot.com/

Associació Valenciana de Pares de Persones 
amb Autisme (APNAV)
http://www.apnav.org/sede/

Associació Asperger València
http://asociacionaspergervalencia.blogspot.
com.es/

Federació Espanyola de Pares/Tutors de 
Persones amb Autisme (FESPAU)
http://www.fespau.es/

Confederació Autisme Espanya (CAE)
http://www.autismo.org.es

Confederació Asperger Espanya 
https://www.asperger.es/

Confederació Espanyola d’Organitzacions 
en favor de les Persones  amb Discapacitat 
Intel·lectual-FEAPS. Plena Inclusió
http://www.plenainclusion.org/
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Altres pàgines web

Servei d’Informació sobre Discapacitat - Universitat de Salamanca. 
Ministeri de Sanitat i Política Social
http://sid.usal.es

‘Guía salud. Información para pacientes. Trastorno del Espectro Autista 
en Atención Primaria’
http://www.guiasalud.es/egpc/autismo/pacientes/01_sospechas.html

Institut de Salut Carles III. Grup d’Experts del TEA
http://www.isciii.es/autismo

Grup d’Autisme i Dificultats d’Aprenentatge
http://autismo.uv.es

Fundació Adapta
www.fundacionadapta.org

Autismo Diario
https://autismodiario.org/

National Autistic Society
http://www.nas.org.uk

Autism Europe
http://www.autismeurope.org

Autism Speaks/National Alliance for Autism Research
http://www.autismspeaks.org

First Signs© y  First Words© Project
http://www.autismnavigator.com
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Recursos tecnològics

Fundació Orange
http://www.fundacionorange.es/

Conté recursos tecnològics molt útils per a 
les persones amb autisme i/o discapacitat 
intel·lectual, entre els quals destaquen:

• Projecte Azahar (aplicacions gratuïtes i 
personalitzables que permeten a persones 
amb autisme i discapacitat intel·lectual millorar 
la seua comunicació, planificar les seues 
tasques i gaudir de les seues activitats d’oci).

• Appyautism (selecció de les millors aplicacions 
existents en el mercat).

• Día a Día (diari visual pensat especialment 
per a persones amb autisme o dificultats de 
comunicació).

• DictaPicto (aplicació que permet passar un 
missatge de veu o escrit a imatges de forma 
immediata).

• Doctor Tea (pàgina web que tracta de facilitar 
les visites mèdiques de les persones amb 
autisme familiaritzant-se amb l’entorn mèdic 
a través d’un recorregut per diferents espais, 
professionals i procediments mèdics, que 
s’expliquen amb vinyetes, vídeos i animacions).

• El viaje de Elisa (videojoc de conscienciació 
destinat a estudiants de primers cursos de l’ESO, 
amb l’objectiu que l’alumnat puga comprendre 
millor les característiques i necessitats que 
tenen les persones amb autisme, especialment 
amb trastorn d’Asperger).

• e-Mintza (sistema personalitzable i dinàmic 
de comunicació augmentativa i alternativa 
adreçat a persones amb autisme o amb 
barreres de comunicació oral o escrita).

• Emo PLAY (eina digital que permet entrenar el 
reconeixement de diverses emocions a través 
de les expressions facials).

• Hablando con el arte (aplicació que permet 
treballar amb quadres -dibuixar, esborrar, 
escoltar, acolorir, crear-los de nou…- per a 
fomentar la creativitat). 

• In-TIC Agenda (eina multimèdia que emula el 
comportament de les agendes convencionals 
-paret, taula, velcros…-, de manera que els 
usuaris puguen completar la seua agenda i es-
tructurar les activitats que realitzen durant la 
seua vida diària).

• Cuentos visuales: José Aprende
• Sígueme (aplicació per a potenciar l’atenció 

visual i entrenar l’adquisició del significat en 
persones amb TEA).

• #Soyvisual (sistema de comunicació 
augmentativa que inclou fotografies, làmines 
i diversos materials gràfics, a més d’una 
aplicació amb exercicis pràctics).

• Taimun-Watch (aplicació d’assistència per 
a smartwatch que ajuda a l’autorregulació 
emocional en moments de crisi).

• TEAdmiro (plataforma que mostra els talents 
de les persones amb TEA a través de les seues 
obres -vídeos, pintures, fotografies, còmics, 
poesia, etc.-).

• Navegador ZAC Browser
 https://zac-browser.softonic.com/

• Maizapps.com
 http://www.maizapps.com/
 (incluye el comunicador Ablah)

• Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa 
y Alternativa: http://catedu.es/arasaac/

 http://catedu.es/arasaac/
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Alguns vídeos Contes amb pictogrames 

‘Mi hermanito de la luna’
https://www.youtube.com/watch?v=0HR-
D310kVOY

‘El viaje de María’
https://www.youtube.com/watch?v=qxLeb-
5y6p7s

‘María y yo’
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-docu-
mental/documental-maria-yo/2060907/

‘Academia de especialistas’
https://www.youtube.com/watch?v=fCoBk-
1tWYEg

‘El laberinto autista’
http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/re-
portajes/el-laberinto-autista/

• https://www.pictocuentos.com/
• https://aprendicesvisuales.com/
• Calvo, A. (2012). El mundo de Ana (Ana va al 

mercado, Ana visita a sus abuelos, Ana va a la 
granja…). Granada, GEU Editorial.

• Calvo, A. (2016). El mundo de David (David va a 
la playa, David va al centro comercial…). Gra-
nada: GEU Editorial.

• Colección Makakiños (Editorial Kalandraka):

- Fernández, F.y Asociación BATA. Chivos Chi-
vones. 

- Villán, O. i Asociación BATA. El conejo blanco. 
- Sande, A. i Asociación BATA. El patito feo.
- Suárez, A. i Asociación BATA. La ratita pre-

sumida. 
- Suárez, A. i Asociación BATA. Nicolás cocina 

sin fuego.

• Mª Luisa Carrillo. Cuentos Col·lecció “pictogra-
mas” de la editorial CEPE.

• http://orientacionandujar.wordpress.com/
cuentos-con-pictogramas/

• http://cuentoscancionespicto.blogspot.com/
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