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L'alumnat amb TEA, amb la seua particular 
manera de percebre i sentir el món, el seu 
peculiar estil per a processar la informació, el 
seu fascinant perfil sensorial i cognitiu; ens 
enfronta, com a professionals de l'educació, a 
uns reptes apassionants, al mateix temps que 
necessaris.

D'una banda, a donar una resposta tècnica que 
responga a les seues singulars característiques 
i necessitats, amb les estratègies d'intervenció 
que han evidenciat ser més efectives. I d'una 
altra, a qüestionar els models més clàssics 
d'aprenentatge en les aules, reptant-nos a 
tots els docents a trobar, dins d'una atmosfera 
d'escola inclusiva i oberta als contextos 
naturals, unes pràctiques educatives que 
responguen al seu estil d'aprenentatge.

Amb aquesta guia ens proposem unificar 
criteris per a la detecció, el diagnòstic i la 
intervenció entre els professionals que atenen 
l’alumnat amb TEA. Al mateix temps es 
pretén assessorar en tècniques, instruments i 
protocols a orientadors, professorat i famílies.

Les línies sobre les quals es desenvolupen 
aquestes propostes són les següents:

a) L’objecte de la guia és l’alumnat amb 
trastorn de l’espectre autista (TEA), 
entés com es defineix en el Manual de 
Classificació Diagnòstica del DSM-5.

b) La perspectiva per a la intervenció 
s’arreplega davall el concepte “barreres 
per a l’aprenentatge“. Partint de les 
característiques de l’alumnat, de les 
necessitats educatives específiques 
que se’n desprenen, i de les propietats 
que l’entorn ha de tindre per a facilitar-
ho; cal crear l’atmosfera que facilite 
l’aprenentatge i elimine les barreres que 
el dificulten.

c) El fi ha de ser la inclusió escolar, i per 
descomptat la inclusió social. Cal propiciar 
els aprenentatges significatius en entorns 
naturals ja que afavoreixen l’autonomia 
personal.

d) Els instruments i les tècniques que 
cal utilitzar es concreten a partir dels 
coneixements adquirits durant els últims 
anys amb la investigació, les experiències 
en la pràctica educativa i els estudis 
realitzats en les últimes dècades.

e) Pretén ser també un punt de partida per a 
convidar a la creativitat del professorat a 
l’hora d’afrontar cada cas concret.
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f) Per tant, l’objectiu fonamental és millorar 
l’atenció educativa a l’alumnat amb TEA, i 
millorar el sistema educatiu mitjançant la 
implementació d’infraestructures (espais, 
materials, mitjans d’accés, etc.), la formació 
dels professionals (orientadors, docents 
especialistes, docents de tutoria, educadors, 
treballadors socials, etc.), i la coordinació 
(d’equips de professionals, públics i privats 
que treballen en àmbits i institucions 
distints: educació, sanitat, benestar social, 
associacions, etc.).

El grup clínic dels TEA està entre els més 
estudiats per la comunitat científica en els 
últims quinze anys. Els coneixements adquirits 
en aquest temps han dut a un canvi de:

1.  Nomenclatura:
a. TGD a TEA.
b. Desaparició de la denominació Síndrome 

d’Asperger, etc.

2.  Classificació diagnòstica:
a. Trastorn generalitzat del desenvolupament: 

trastorn autista, trastorn Asperger, trastorn 
generalitzat del desenvolupament no 
especificat, T. RETT, Trastorn desintegratiu 
infantil.

b. Trastorn de l’espectre autista grau 1, 2, 
o 3.

3. Quadre de símptomes conductuals que 
defineixen el terme a què ens referim, 
caracteritzat fins ara per:

a. Pas d’una alteració qualitativa en tres 
dimensions:

- Relació social.
- Comunicació i llenguatge.
- Patrons estereotipats.

b. A dues dimensions:
- Comunicació i interacció social.
- Patrons repetitius i estereotipats.

4. Ajustos en els símptomes de l’espectre 
diferenciant-los d’altres grups clínics. No 
és un trastorn de la comunicació, trastorn 
del llenguatge, sinó un llenguatge particular, 
un llenguatge amb característiques TEA: 
ecolàlia diferida (memòria, repetitiu), 
utilització literal de les paraules, prosòdia 
inadequada (literalitat), comprensió literal 
de les paraules, confusió en els pronoms 
jo-tu-ell, o utilització del seu nom per a 
referir-se a si mateix (invariància).

5. La simptomatologia TEA es dona 
independentment que es tinguen altres 
diagnòstics. Un trastorn de la comunicació, 
una discapacitat intel·lectual, un trastorn 
de dèficit d’atenció amb hipereactivitat 
o sense hiperactivitat, i pot donar-se 
associada o no a aquests grups clínics, la 
qual cosa marcarà necessitats educatives 
diferents.

6.  La gran influència de l’àrea de la 
sensorialitat en tots els camps del 
comportament de les persones amb 
TEA, i des d’aquesta àrea al seu estil 
perceptiu, una àrea pràcticament oblidada 
anteriorment.
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Aquests canvis en la comprensió de 
l’espectre autista defineixen un quadre de 
característiques, i per tant de necessitats 
educatives diferents, més ben estudiades 
i diferenciades d’altres trastorns, però que 
exigeixen un esforç d’estructura teòrica 
diferent de l’existent fins ara.

Definit el grup clínic objecte de la Guia, 
ens agradaria reprendre el concepte i les 
característiques clíniques del que s’entén com a 
TEA, i reprendre’l des de la perspectiva educativa 
(les necessitats educatives específiques dels 
TEA) per a ressituar-lo en el repte que el sistema 
educatiu està assumint: la inclusió educativa, 
una escola per a tots; la qual cosa ens condueix 
ineludiblement a un canvi de perspectiva, el de 
les Necessitats Educatives Especials (NEE) les 
Barreres per a l’Aprenentatge i la Participació 
(BAP). El repte del sistema educatiu, per als 
pròxims anys és respondre amb la pràctica 
docent a les necessitats educatives de tot 
l’alumnat, i aquesta pràctica ha d’eliminar les  
barreres que en el context educatiu impedeixen 
el seu accés, la participació i l’aprenentatge.

Des del repte assumit per la institució educativa 
i assentat a partir de la declaració de Salamanca 
en tota la normativa de l’Estat, l’objecte d’estudi 
i desenvolupament basat en les necessitats 
educatives específiques i en l’entorn de 
l’alumnat: infraestructura, pràctica docent, 
actituds personals, etc. passa a ser el d’eliminar 
les “barreres per a l’aprenentatge”, sent aquest 
el nucli de les nostres reflexions i propostes.

“Els xiquets i els jóvens amb necessitats 
educatives especials han de tindre accés a les 
escoles ordinàries, les quals hauran d’incloure’ls 
en el marc d’una pedagogia centrada en el xiquet 
i amb la capacitat per a donar resposta a les 
seues necessitats.” UNESCO, Salamanca, 1994.

En els últims quinze anys s’han elaborat 
nombroses guies TEA en diferents comunitats, 
associacions, fundacions, etc. N’hem recopilat 
més de vint. La majoria se centren en el suport 
a les famílies i en la intervenció individualitzada.
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La Guia que presentem té unes característiques 
que la diferencien de totes aquestes. És una 
Guia centrada en l’alumnat amb TEA atés 
des de l’escola pels professionals del sistema 
educatiu i que se sustenta en tres pilars:

a) El coneixement de l’alumnat amb TEA 
(“conéixer l’autisme des de dins”). Basat en 
dos materials:

• Criteris de diagnòstic del DSM-5. En el 
qual arrepleguem els símptomes que 
actualment, defineixen el TEA en la 
comunitat científica.

• Estil cognitiu de l’alumnat amb TEA. 
En les dues últimes dècades el TEA ha 
sigut el tema més estudiat dins dels 
trastorns del neurodesenvolupament, 
cosa que s’ha traduït en un gran avanç 
en coneixements, tant en diagnòstic i en 
intervenció, com en la forma de percebre 
i processar la informació i en conèixer el 
seu estil cognitiu.

b) El coneixement del context educatiu 
(“adaptar el context”). Basat en dos materials:

• Disseny Universal de l’Aprenentatge 
(DUA).

• Guia per a l’Educació Inclusiva. 
 Desenvolupament de l’aprenentatge i la 

participació als centres educatius.

c) L’evidència científica. Dirigida a la pràctica. Es 
tracta dels coneixements sobre estratègies 
d’intervenció que han mostrat evidència 
científica en la intervenció psicoeducativa 
en l’alumnat amb TEA: DENVER, SCERTS, 
TEACCH, PECS, històries socials, etc, 
estratègies que es complementaran en 
aquesta guia amb diversos protocols 
d’intervenció en l’àmbit escolar.
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2.1. L’escola inclusiva. Traçant ponts 
cap a la inclusió

2.2. L’alumnat amb TEA. Dificultats, 
visualització de barreres i definició 
de necessitats educatives

2.3. Atenció educativa a l’alumnat amb 
TEA a l’escola inclusiva
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La UNESCO (2005, 13) defineix l’educació 
inclusiva com un procés orientat a respondre 
a la diversitat de les necessitats de tot 
l’alumnat incrementant la seua participació en 
l’aprenentatge, les cultures i les comunitats, 
reduint l’exclusió en i des de l’educació.

L’educació inclusiva suposa una educació per 
a tots, una educació que dona resposta a la 
diversitat dins del sistema d’educació formal, 
una educació equitativa que coneix i lluita 
contra les barreres amb què els xiquets i les 
xiquetes es troben per a tindre els mateixos 
drets, les mateixes oportunitats educatives 
que els seus iguals, una educació que dona 
un pes molt important a la participació de la 
família, una responsabilitat compartida.

L’educació inclusiva es basa en un canvi de 
mirada de la discapacitat, posa l’èmfasi en 
el context, en l’eliminació de les barreres, en 
el canvi de prejuís, i no tant en les dificultats 
i els dèficits de l’alumnat. Un sistema on tot 
l’alumnat està escolaritzat junt, de manera 
que progressivament tots (alumnat, famílies, 
i la resta de professionals) aprenguen a 
conviure tenint en compte i acceptant aquesta 
diversitat.

2.1.
L’escola inclusiva. Traçant ponts 
cap a la inclusió

Una educació personalitzada, dissenyada 
a mida de tots els alumnes, amb una 
diversitat de necessitats, habilitats i nivells 
de competències. A més, es fonamenta a 
proporcionar el suport necessari dins d’una 
aula ordinària per a atendre cada persona com 
aquesta requereix. Entenent per suport “l’ajuda 
que es presta a una altra persona perquè puga 
realitzar activitats i puga participar a l’aula.”

Ainscow (2003) identifica tres elements clau 
presents en les diferents definicions d’educació 
inclusiva:

a) La inclusió com a procés, és a dir, com la cerca 
interminable de diferents formes d’atendre 
la diversitat de les aules. Podem dir que 
es tracta d’un camí que inicien les escoles 
amb l’únic objectiu d’aconseguir que tota la 
comunitat educativa se senta acceptada, 
un ampli projecte capaç d’aglutinar a tots 
davall una mateixa línia d’actuació.

b) En el concepte d’inclusió precisa identificar 
i eliminar les barreres per a l’accés i la 
participació de l’alumnat i a dissenyar els 
mecanismes o estratègies per a eliminar-les. 
La inclusió busca la presència, participació 
i l’èxit de tot l’alumnat, referint-nos amb 
això, al lloc on els alumnes aprenen, a la 
qualitat de les seues experiències a l’escola i 
finalment als resultats “d’aprenentatge” en 
relació al currículum i no sols als resultats 
dels exàmens.

“Fins que comprenen que no és Quadradet,
el que ha de canviar és la porta!

Llavors, retallen quatre cantonets, 
quatre cantonets tan sols…

que permeten Quadradet entrar a la casa 
gran en companyia de tots els Redonets.

                                                             Per quatre cantonets tan sols”
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c) La inclusió posa l’èmfasi en aquell alumnat 
que podria estar en risc d’exclusió o fracàs 
escolar, la qual cosa implica assumir la 
responsabilitat d’assegurar-se, que sempre 
que siga necessari, s’adopten mesures 
per a garantir la seua presència, la seua 
participació i el seu èxit dins del sistema 
educatiu. L’educació inclusiva apareix 
com la possibilitat de construcció d’una 
societat inclusiva, sense exclusions socials, 
econòmiques i culturals, una societat en 
què tots són ciutadans de ple dret.

La definició d’educació inclusiva parteix de 
tres variables clau que ha de complir qualsevol 
procés educatiu inclusiu i que Ainscow, Booth i 
Dyson (2006, 25) proposen:

a) Presència. Fa referència al lloc on són 
educades les persones, en la mesura 
que resulta difícil aprendre i reforçar 
determinades competències socials, així 
com algunes actituds i valors cap a la 
diversitat de l’alumnat, en la distància.

 Per a això, el primer pas seriós és reconéixer 
el dret de qualsevol alumne i alumna a 
pertànyer a un centre educatiu ordinari, 
així com garantir el canvi progressiu de 
l’organització del centre i del currículum, 
per a poder aconseguir augmentar-hi la 
participació de tots els membres de la 
comunitat educativa.

 En aquest sentit, les polítiques i les 
pràctiques d’escolarització de l’alumnat més 
vulnerable en termes de la seua ubicació en 
aules o centres ordinaris en contraposició 
als específics són indicadors d’inclusió-
exclusió.

 La Convenció dels drets de les persones amb 
discapacitat, en l’article 24 estableix que 
“les persones amb discapacitat puguen 
accedir a una educació primària i secundària 
inclusiva, de qualitat i gratuïta, en igualtat de 

condicions amb els altres, en la comunitat en 
què visquen.” Hem de partir de la premissa 
del dret de l’alumnat a comprendre l’entorn i 
a l’accés als aprenentatges, minimitzant les 
barreres i promovent la qualitat de vida. Tot 
això, a través de l’accessibilitat cognitiva.

b) Participació. S’ha d’entendre la qualitat 
de les seues experiències d’aprenentatge 
mentre estan escolaritzats, qualitat 
que passa necessàriament, entre altres 
processos, per un adequat benestar 
personal i social i que reclama, per això, 
conéixer i tindre molt present la seua opinió, 
la veu dels propis aprenents.

c) Progrés. Referit a la qualitat dels resultats 
esperats de l’aprenentatge de cada una de 
les àrees del currículum establit per a tots 
en les distintes etapes educatives i no sols 
d’allò que s’ha aconseguit en les proves 
o avaluacions estandarditzades relatives 
a competències. La Convenció dels drets 
de les persones amb discapacitat, citada 
anteriorment, estableix que els estats que en 
formen part asseguraran un sistema inclusiu 
a tots els nivells, així com l’ensenyament al 
llarg de la vida, amb vista a:

• Desenvolupar plenament el potencial 
humà i el sentit de la dignitat i l’auto-
estima i reforçar el respecte pels drets 
humans, les llibertats fonamentals i la 
diversitat humana.

• Desenvolupar al màxim la personalitat, 
els talents i la creativitat de les perso-
nes amb discapacitat, així com les seues 
aptituds mentals i físiques.

• Fer possible que les persones amb dis-
capacitat participen de manera efectiva 
en una societat lliure.

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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Parlem de traçar ponts cap a la inclusió. 
Aconseguir una escola inclusiva fet que implica 
un canvi en les polítiques, les cultures i els 
valors inclusius. Implica, a més, reestructurar 
els centres ordinaris segons les necessitats de 
tot l’alumnat i tenint present dues perspectives 
complementàries i paral·leles:

a) Les dimensions que Boot i Ainscow (2000) 
proposen en la Guia per a l’educació inclusiva:

b) Els tres plantejaments bàsics, que arrepleguen 
distintes situacions:

• L’eliminació de barreres per a l’aprenentatge 
i la participació de l’alumnat.

• La importància dels suports facilitadors de 
l’acció.

• L’aplicació del Disseny Universal per a 
l’Aprenentatge (DUA).

La Guia per a l’educació inclusiva: desenvolupant 
l’aprenentatge i la participació en els centres 
escolars (Booth i Ainscow) i el Disseny Universal 
per a l’aprenentatge (Wehmeyer, 2009; 49) són 
unes propostes pràctiques, versàtils, flexibles 
i obertes que presenten els passos que s’han 
de seguir per a dirigir els centres escolars cap 
a una inclusió real. Ens parlen de:

a) Crear cultures inclusives. Aquesta dimensió 
comprén dos grans blocs d’actuació: la 
construcció de comunitats escolars, segures, 
col·laboradores i estimulants i l’ús de valors 
inclusius compartits per tots: professorat, 
estudiants, consell escolar i famílies, pensar 
sobre la forma en què es transmeten 
aquests valors als nous membres de la 
comunitat escolar. Aquests principis guiaran 
les decisions concretades en les polítiques 
escolars de cada centre i el quefer diari de les 
pràctiques educatives.

b) Elaborar polítiques inclusives. La inclusió 
requereix transformar l’escola tant a nivell 
organitzatiu com curricular a fi de possibilitar 
la participació i l’aprenentatge equitatiu de 
tot l’alumnat, evitant l’exclusió i augmentant 
la qualitat educativa per a tots i totes. Tot 
això implica propiciar la participació dels 
aprenents i del professorat des del primer 
moment, arribar a tot l’alumnat afavorint 
les activitats que augmenten la capacitat del 
centre per a atendre la diversitat i assegurar 
el suport per a la participació de tot l’alumnat.

c) Desenvolupar pràctiques inclusives. Aplicar 
les cultures i les polítiques inclusives en 
la pràctica dels centres escolars significa 
ensenyar amb èxit a tot l’alumnat en una aula 
diversa i heterogènia. Implica introduir els 
valors inclusius en el com i en el què ensenyar 
i aprendre, i reflexionar sobre la millor forma 
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de fer-ho. Per a això, resulta imprescindible 
tindre en compte tres aspectes bàsics:

• Identificar i eliminar les barreres 
per a l’aprenentatge i la participació. 
Dissenyar contextos que permeten 
treballar en un mateix espai sobre un 
mateix tema a alumnat heterogene i que 
realitze activitats i aprenentatges distints 
amb la mateixa valoració. Eliminar les 
barreres que impedeixen la participació 
de tot l’alumnat en les activitats d’aula 
significa rebutjar tots els programes 
i plantejaments que discriminen i 
segreguen determinat alumnat i que per 
si mateixos ja constitueixen una barrera 
a la igualtat d’oportunitats. Només a 
partir del coneixement i de la comprensió 
podrem realitzar una educació de qualitat. 
Podem reconéixer les barreres des de 
quatre àmbits diferents:

- Actitud. Barreres respecte a l’actitud 
dels docents i discents que interactuen 
amb l’alumnat. La falta de sensibilitat 
cap al diferent, la falta de coneixement 
sobre les noves tendències educatives 
i els drets inalienables a l’educació. 
Són barreres que obstaculitzen la 
participació i l’aprenentatge, com ara el 
rebuig, la segregació, l’exclusió, etc.

- Coneixement. Són les barreres que 
posen de manifest el desconeixement 
de la situació general de l’alumnat. 
Només a partir del coneixement i de 
la comprensió es pot realitzar una 
educació de qualitat.

- Comunicació. Són les barreres que 
interfereixen en el procés de comunicació 
i dificulten la interacció en els diferents 
contextos amb l’alumnat.

- Educació. Des d’una perspectiva 
inclusiva, fa falta que es deixe de pensar 
que les barreres per a l’aprenentatge i 
la participació existeixen només en 
l’alumnat, i començar a pensar si les 
nostres programacions, la metodologia 
i l’avaluació són inclusives o excloents.

La identificació de les barreres ha de ser 
congruent amb els resultats de l’avaluació 
psicopedagògica i els informes pertinents, 
ja que els  suports que es determinen per a 
la intervenció, hauran de tendir a eliminar 
les barreres esmentades. Caldrà realitzar 
una valoració de l’organització i del 
funcionament del centre per a detectar 
tots aquells aspectes que dificulten la 
participació de l’alumnat en les diferents 
activitats diàries i, dissenyar plans d’actuació 
per a modificar-les o eliminar-les.

• Implementar els suports o facilitadors. 
Per a concretar aquest plantejament, 
els docents requereixen de suports 
normalitzats que permeten una pràctica 
inclusiva a l’aula. Es plantegen tres 
aspectes claus dels suports:

- Es refereixen a recursos i estratègies.

- Possibiliten a les persones l’accés a 
recursos, informació i relacions en 
entorns integrats.

- El seu ús afavoreix a una major integració 
i un augment del desenvolupament i 
creixement personal.

La potenciació d’un model educatiu que 
atenga la diversitat, que possibilite un 
currículum obert i flexible, que atenga 
les necessitats educatives de l’alumnat, 
precisa de suports.
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El DUA afavoreix l’escola inclusiva, respectant 
tot l’alumnat, coneixent tant les seues 
possibilitats com les seues limitacions.

La teoria i la pràctica del DUA es construeix 
entorn a tres principis, pensats per a minimitzar 
les barreres del currículum i fer possible 
l’aprenentatge de tots els estudiants (Meyer, 
Rose i Gordon, 2014):

- Proporcionar múltiples formes d’implicació, 
per a permetre que cada aprenent trobe el 
seu incentiu per a l’aprenentatge i se senta 
motivat en aquest procés.

-   Proporcionar múltiples formes de representació 
de la informació i del contingut, la qual cosa 
aporta més opcions d’accés a l’aprenentatge.

- Proporcionar múltiples formes d’acció i 
expressió, que permeten que cada aprenent 
interaccione amb la informació i demostre 
l’aprenentatge d’acord amb les seues 
preferències o capacitats.

La planificació de l’acció educativa seguint 
els principis del DUA ajuda a flexibilitzar tot 
el procés d’ensenyament-aprenentatge 
desenvolupat a l’aula i al centre, amb l’objectiu 
que tot l’alumnat  puga beneficiar-se, amb les 
seues habilitats i capacitats diverses, de les 
experiències i activitats presentades i obtindre 
l’èxit educatiu.

L’article 24 de la Convenció dels drets de 
les persones amb discapacitat estableix 
en relació als suports que s’ha de prestar 
el suport necessari per a facilitar la seua 
formació específica, així com es faciliten 
mesures de suport personalitzades i 
efectives en entorns que fomenten al 
màxim el desenvolupament acadèmic i 
social, de conformitat amb l’objectiu de la 
plena inclusió educativa.

• Aplicar els principis del Disseny Universal 
per a l’Aprenentatge. El DUA suposa un 
marc per a orientar la pràctica educativa 
proporcionant flexibilitat en la forma de 
presentar la informació, en la manera en 
què l’alumnat demostra el coneixement i 
les habilitats, així com, la manera en què 
s’implica. A més, redueix les barreres 
d’aprenentatge, proporcionant espais, 
ajudes, i mantenint altes expectatives per 
a tot l’alumnat.
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Des d’aquest plantejament d’escola inclusiva 
és desitjable que tot l’alumnat estiga a les 
aules ordinàries amb el seu grup de referència 
durant tot el temps. Els professionals i els 
recursos per a l’educació especial es posen 
a disposició de l’escola ordinària i no s’han 
de destinar recursos ni temps a classificar, 
qualificar i decidir l’assignació de l’alumnat 
als diferents grups. Tant els docents 
curriculars com els de suport a la inclusió 
(Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge) 
poden dedicar-se proporcionar a l’alumnat 
programes educatius estimulants i adequats 
als seues pròpies necessitats i capacitats 
(Stainback i Stainback, 2004).

En definitiva, l’educació inclusiva és un procés 
pel qual s’ofereix a tot l’alumnat l’oportunitat 
de continuar sent membre de la classe 
ordinària i de poder aprendre dins de l’aula 
amb els companys i les companyes del seu 
grup. Comenta Pujolàs (2002) que l’escola 
inclusiva es preocupa, fonamentalment, 
per trobar mètodes, estratègies i maneres 
d’organitzar la classe que permeten atendre 
en conjunt alumnat diferent, sense que cap 
n’isca perjudicat, encara que no “vulguen” o no 
“puguen” aprendre”.

El repte és organitzar l’escola i l’aula de manera 
que tot l’alumnat desenvolupe al màxim 
possible les seues diferents capacitats i es puga 
sentir membre de ple dret de la seua comunitat 
i del seu grup de companys i companyes de 
referència.

L’educació inclusiva és un dret,
i amb els drets no es negocia.

Coral Elizondo 
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En aquest apartat parlarem de les dificultats 
de l’alumnat amb TEA, de la visualització de les 
barreres adaptatives que es troben, i definirem 
les necessitats educatives que cal atendre per a 
la seua participació i aprenentatge.

2.2.1. L’alumnat amb TEA segons els criteris 
del DSM-5

2.2.1.1. Què entenem per Trastorn de 
l’Espectre Autista (TEA)

Actualment la classificació diagnòstica 
proposada en el DSM-5, en un intent per 
incorporar les dades de les investigacions més 
recents, així com per accentuar el caràcter 
dimensional del TEA, redacta els símptomes 
que el defineixen agrupant-los de la manera 
següent:

a) Estableix una única categoria dimensional: 
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme.

b) Fa una tria de dos únics dominis:

• Dèficits en Comunicació i interacció so-
cial.

• Interessos restringits i comportaments 
repetitius.

El trastorn autista es defineix per un conjunt 
de comportaments dins d’una única categoria 
diagnòstica, per això s’introdueix el concepte 
espectre. En aquesta dimensió se situen 
els diferents nivells de gravetat, definits 
d’acord amb la intensitat dels símptomes i 
del deteriorament que causen en la vida de la 
persona i el seu entorn.

2.2.
L’alumnat amb TEA. Dificultats, 
visualització de barreres i definició 
de necessitats educatives

Dins de la concepció de l’autisme com un 
espectre i un contínuum, l’aspecte més 
rellevant per a les persones amb TEA, és que 
el diagnòstic i la valoració que se’ls realitze 
siguen prou precisos i específics i que se’n 
desprenguen tot un conjunt de recursos 
de suport continuat i adaptat a les seues 
necessitats reals.

L’objectiu d’aquesta Guia és concretar les 
barreres per a l’aprenentatge i la participació 
que l’alumnat amb TEA troba i proposar 
instruments i estratègies per a eliminar-les. A 
més s’hi especifiquen les necessitats per a la 
seua adaptació als diferents entorns de vida, en 
el nostre cas, especialment, a l’entorn escolar.

L’alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista 
(TEA) es caracteritza pels següents símptomes 
conductuals:

A. Deficiències persistents en comunicació 
social i interacció social en múltiples 
contextos, segons es manifesten en els 
següents símptomes, actuals o passats. 
Han de complir-se els criteris següents:

A.1. Deficiències en la reciprocitat 
socioemocional. 

 Rang de comportaments que, per exemple, 
van des de mostrar acostaments socials 
inusuals i problemes per a mantindre 
el flux d’anada i tornada normal de les 
conversacions, passant per una disposició 
reduïda per compartir interessos, 
emocions i afecte, fins al fracàs a iniciar la 
interacció social o a respondre-hi.
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A.2. Deficiències en conductes comunicatives 
no verbals utilitzades en la interacció 
social. Varien, per exemple, des de 
mostrar dificultat per a integrar 
conductes comunicatives verbals i no 
verbals, passant per anomalies en el 
contacte visual i el llenguatge corporal 
o deficiències en la comprensió i ús de 
gestos, fins a una falta total d’expressió 
facial i de comunicació no verbal.

A.3. Deficiències per a desenvolupar, 
mantindre i comprendre relacions. 
Varien, per exemple, des de dificultats 
per a ajustar el comportament a diferents 
contextos socials, passant per dificultats 
per a compartir jocs imaginaris o per a 
fer amics, fins a l’absència d’interés per 
altres persones.

B. Patrons restrictius de comportaments, 
activitats i interessos, que es manifesten 
en almenys dos dels següents criteris, 
actuals o passats:

B.1. Moviments motors, ús d’objectes o 
parla estereotipats o repetitius (ex. 
estereotípies motrius simples, alinear 
objectes, joguinejar amb objectes, 
ecolàlia, frases idiosincràtiques).

B.2. Insistència en la monotonia, excessiva 
inflexibilitat en rutines o patrons 
ritualitzats de comportament verbal o 
no verbal (ex. malestar extrem davant 
de xicotets canvis, dificultats amb les 
transicions, patrons de pensament rígids, 
rituals de salutació, necessitat de seguir 
sempre el mateix camí o de menjar 
sempre els mateixos aliments i àpats).

B.3. Interessos molt restringits i fixos, que 
són anormals quant a la intensitat o el 
focus d’interés (ex. afecció excessiva 
o preocupació excessiva per objectes 
inusuals, interessos excessivament 
circumscrits o perseverants).

B.4. Hiperreactivitat o hiporreactivitat als 
estímuls sensorials o interés inusual 
en aspectes sensorials de l’entorn 
(ex. indiferència aparent al dolor - la 
temperatura, resposta adversa a sons 
o textures específiques, oldre o tocar 
objectes en excés, fascinació pels llums 
o objectes en moviment).

Els símptomes han d’estar presents en el 
període de desenvolupament primerenc 
(encara que poden no manifestar-se plenament 
fins que les demandes de l’entorn excedisquen 
les capacitats del xiquet o la xiqueta, o poden 
veure’s emmascarats en moments posteriors 
de la vida per habilitats adaptatives).

A més a més, cal dir que els símptomes 
causen un deteriorament clínicament 
significatiu a nivell social, laboral o en altres 
àrees importants del funcionament habitual. 
Aquestes alteracions no s’expliquen millor per 
la presència d’una discapacitat intel·lectual 
o un retard global del desenvolupament. La 
discapacitat intel·lectual i el TEA ben sovint 
coincideixen; per a fer un diagnòstic de 
comorbiditat d’un TEA i d’una persona amb 
discapacitat intel·lectual, la comunicació social 
ha d’estar per davall d’allò que s’espera d’acord 
amb el nivell general de desenvolupament.
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Cal especificar si:

•  S’acompanya o no de discapacitat intel·lectual.

•  S’acompanya o no d’un trastorn del llenguatge.

•  S’associa amb una afecció mèdica o genètica o amb un factor 
ambiental conegut.

• S’associa amb un altre trastorn del neurodesenvolupament, 
mental o del comportament.

S’ha d’especificar la severitat actual, d’acord amb la taula 1.

Grau 1

Requereix suport

Sense ajuda. Deficiències en la comunicació 
social causen alteracions evidents. Mostra 
dificultats iniciant interaccions socials 
i ofereix exemples clars de respostes 
atípiques o insatisfactòries a les obertures 
socials d’altres. Pot paréixer que té poc 
interés en les interaccions socials.

Per exemple, una persona que és capaç de 
parlar usant frases completes i implicar-se en 
la comunicació però que a vegades falla en el 
flux d’anada i tornada de les conversacions i els 
intents del qual per fer amics excèntricament i 
habitualment no tenen èxit.

La inflexibilitat del comportament causa 
una interferència significativa amb el 
funcionament en un o més contextos.  
Dificultat per a alternar activitats.

Els problemes d’organització i 
planificació en dificulten l’autonomia.

NIVELL
DE SEVERITAT

COMUNICACIÓ 
SOCIAL

INTERESSOS RESTRINGITS I
CONDUCTA REPETITIVA

Taula 1. Nivells de severitat del trastorn de l’espectre d’autisme.
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Grau 2

Requereix un 
suport substancial

Grau 3
 
Requereix un 
suport molt 
substancial

Deficiències greus en habilitats de 
comunicació social verbal i no verbal; els 
problemes socials són aparents inclús 
amb suports; inicien un nombre limitat 
d’interaccions socials, i responen de manera 
atípica o reduïda als intents de relació d’altres.

Per exemple, una persona que parla amb 
frases senzilles, la seua capacitat per a 
interactuar es limita a interessos restringits i 
manifesta comportaments atípics a nivell no 
verbal.

Deficiències greus en habilitats de 
comunicació social verbal i no verbal que 
causen alteracions greus en el funcionament; 
inicia molt poques interaccions i respon 
mínimament als intents de relació d’altres.

Per exemple, una persona amb molt 
poques paraules intel·ligibles que rarament 
inicia interaccions socials, i que quan ho fa, 
realitza aproximacions inusuals únicament 
per a satisfer les seues necessitats i que 
només respon a aproximacions socials molt 
directes.

El comportament inflexible, les 
dificultats per a afrontar el canvi, 
o altres conductes restringides 
o repetitives, apareixen amb la 
freqüència suficient com per a ser 
obvis a un observador no entrenat i 
interfereixen en el funcionament en 
una varietat de contextos.

Gran ansietat o dificultat al canviar el 
focus d’interés o la conducta.

La inflexibilitat del comportament, 
l’extrema dificultat de fer front als 
altres comportaments restringits o 
repetitius, interfereixen marcadament 
en el funcionament en tots els àmbits.

Ansietat manifesta per a canviar el 
focus d’acció.

NIVELL
DE SEVERITAT

COMUNICACIÓ 
SOCIAL

INTERESSOS RESTRINGITS I
CONDUCTA REPETITIVA

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

26»Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA

2.2.1.2. Característiques definitòries dels 
Trastorns de l’Espectre Autista

Segons els símptomes arreplegats en l’apartat 
anterior, que unifiquen la comprensió del 
concepte TEA, s’intenta ara organitzar-ne el 
contingut de la manera següent:

1. En la 1a fila enunciem el domini.

2. En la 2a fila definim el domini.

3. En la 3a fila enunciem un criteri.

4. En la 4a fila enunciem una característica 
del criteri.

5. En la 5a fila hi ha dues columnes:

•   En la 1a columna, definim les característiques 
i símptomes principals de les necessitats del 
criteri arreplegat en el DSM-5. Criteris que 
concreten les deficiències en els dominis 
de comunicació i interacció social i patrons 
repetitius i restringits de conducta.

• En la 2a columna, en paral·lel a l’anterior 
reflectim: 1. La dificultat o dèficit 
característics dels símptomes TEA definits, 
2. Les possibles barreres en l’entorn 
escolar, i 3. La necessitat a la qual cal donar 
resposta per a eliminar la barrera que s’ha 
detectat. Quan parlem de diverses barreres, 
observarem que poden provocar la mateixa 
necessitat, per això es repeteix la necessitat. 
D’aquesta manera ens trobem amb un 
nombre creixent de dificultats i barreres, i 
un nombre diferent de necessitats.
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1

2

3

4

5

A. Deficiències persistents en comunicació social i interacció social al llarg de múltiples contextos, 
segons es manifesten en els següents símptomes, actuals o passats.

Definició (descripció)

A.1. Deficiències en reciprocitat socioemocional.

A.1.1. Mostrar acostaments socials inusuals i problemes per a mantindre el flux d’anada i tornada normal 
de les conversacions.

CARACTERÍSTIQUES

• Característica 1.

• Característica 2.

• …

• Característica 7.

DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT

• Dificultat 1.
• Barrera 1.
• Necessitat 1.

• Dificultat 2.
• Barrera 2.
• Necessitat 2.

• …

• Dificultat 7.
• Barrera 7.
• Necessitat 3.

Exemple:

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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Servisca aquesta estructura com a exemple de 
la intenció que ha guiat l’elaboració d’aquest 
material. Partint del coneixement de l’alumnat 
amb TEA es vol trobar l’explicació científica 
més actual de les seues característiques, 
la dificultat que té, la barrera que l’entorn 
alça enfront d’aquesta dificultat, detectar la 
necessitat per a eliminar aquesta barrera, 
proposar estratègies d’intervenció educativa 
que cobrisquen aquesta necessitat, i amb això 
eliminar les barreres que impedeixen la seua 
participació i aprenentatge en l’entorn escolar.

Com podem veure en l’apartat 2.1, el concepte 
de barreres per a l’aprenentatge i la participació, 
(Ainscow, 1999; Booth, 2000; Booth i 
Ainscow, 2002), es un concepte nuclear en 
relació a la forma en què el professorat ha 
d’enfocar el treball educatiu amb l’alumnat en 
desavantatge o més vulnerable als processos 
d’exclusió. Aquest concepte emfatitza una 
perspectiva contextual o social sobre les 
dificultats d’aprenentatge o la discapacitat. 
Ens fa veure que aquestes dificultats naixen 
de la interacció entre l’alumnat i els contextos, 
que són aquestes barreres les que limiten el 
ple accés a la participació, a les oportunitats 
d’aprenentatge, a l’educació.

Farem el recorregut pels dèficits que 
caracteritzen les persones amb TEA des de 
dues perspectives:

a) Els símptomes conductuals de les persones 
amb TEA segons el DSM-5.

b) Les característiques que defineixen el seu 
estil cognitiu i el seu estil d’aprenentatge. 

2.2.1.3. Criteris que defineixen el diagnòstic 
del TEA en el DSM-5

A. Deficiències persistents en comunicació 
social i interacció social al llarg de 
múltiples contextos, segons es manifesten 
en els següents símptomes, actuals o 
passats.

Un dels aspectes més cridaners i al mateix 
temps més característics a l’observar per 
primera vegada una persona amb TEA és la 
sensació d’aïllament, d’aparent preferència 
per la soledat. La dificultat en l’establiment de 
relacions socials adequades és una de les seues 
característiques definitòries, i, probablement 
la que més difereix de les dificultats trobades 
en altres trastorns del desenvolupament.

Rivière (1997) descriu el continu de 
manifestacions d’aquestes dificultats 
d’interacció social, des de la impressió 
d’aïllament complet (Grau 3), fins a l’existència 
de motivació per relacionar-se amb iguals 
acompanyada de falta d’iniciativa i dificultats 
per a entrar en interacció, i d’una certa 
consciència de soledat (Grau 1). Així doncs, 
depenent de les persones i del moment vital en 
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què es troben, hi haurà persones amb TEA amb 
una aparent desconnexió del medi social i una 
marcada preferència per la soledat, i també 
persones que, encara que tinguen un clar desig 
de relacionar-se amb els altres, no tenen les 
habilitats necessàries per a això.

Totes les persones amb TEA mostren 
alteracions en la comunicació i interacció 
social. En tot cas, allò que separa els xiquets i 
xiquetes amb autisme de la resta és la qualitat 
de la seua interacció social, la reciprocitat en 
la interacció social, no si interactuen o no.

A.1. Deficiències en reciprocitat socioemocional

A.1.1. Mostrar acostaments socials inusuals i problemes per a mantindre el flux d’anada i 
tornada normal de les conversacions.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT

1. L’alumnat amb TEA té menys iniciativa 
per a començar acostaments i intercanvis 
comunicatius amb altres. (Paul i Wilson, 
2009). En els acostaments socials solen 
cridar l’atenció perquè se senten incòmodes 
i perquè normalment es caracteritzen 
per una coordinació inadequada entre 
vocalitzacions, gestos i mirada.

Quan són verbals solen utilitzar la parla per a 
expressar les necessitats o en el millor dels 
casos per a donar alguna informació. Però no 
solen fer-ho com a mitjà per a l’acostament 
social, per a ser amistós: saludar, començar un 
contacte social.

(Dificultat)
1. Característiques de les persones amb TEA 

qualitativament diferents dels neurotípics.

(Barrera)
1. Falta de coneixement d’aquestes característiques 

TEA per part de professors i companys: 
Inflexibilitat, rigidesa, sensorialitat: vista, oïda, 
tacte, vestibular, propioceptiu… Joc simbòlic i 
imaginatiu. Imitació. Conductes sense sentit, 
conductes disruptives, estereotípies. Afecció 
obsessiva a certs objectes.

(Necessitats)
1. Conéixer i respectar la diversitat funcional. 
Conéixer l’alumnat amb TEA des de dins. 
Aprenentatge de l’entorn per a conéixer com 
són les persones amb TEA.
PARTICIPACIÓ. Valors i normes.
Formar el professorat sobre les característiques 
de l’alumnat amb TEA: “conéixer-los des de 
dins”, i a partir d’aquest coneixement aprendre 
quins són els canvis necessaris tant en els 
entorns com en les accions i/o conductes a 
nivell comunicatiu: “Saber adaptar el context 
educatiu”.

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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Encara que hi haja parla social aparent, els 
resulta molt difícil construir una conversació 
sobre la resposta d’una altra persona. Poden 
preguntar o contestar una pregunta, però no 
com a part pròpiament d’un intercanvi o d’un 
diàleg. En el millor dels casos poden establir 
diàlegs, però normalment estan limitats als 
seus centres d’interés. (G1). Inclús els que 
tenen més competències lingüístiques, tenen 
dificultats per a dialogar.

Concrecions de la característica:

• La presència de comentaris i preguntes 
repetitives.

• Dificultat per a saber de què conversar.

• Verborrea sobre els seus temes d’interés.

• Dificultat per a respectar els torns en la 
conversació.

• Dificultat per a ajustar el discurs al 
coneixement i necessitats de l’interlocutor.

• Dificultat per a comprendre conceptes 
abstractes, dobles sentits, etc.

• Dificultat per a comprendre conceptes 
emocionals.

• En general, dificultat pel que fa als aspectes 
pragmàtics del llenguatge: presència de 
comentaris inadequats o fora de lloc, amb 
dificultat per a anticipar el que les altres 
persones poden pensar o sentir.

• Els que són verbals utilitzen en els seus 
vocabularis menys termes referits a estats 
mentals i menys termes socioemocionals, 
la qual cosa determina la característica del 
seu diàleg, que es tradueix en la literalitat 
i falta d’emocions. (Tager-Flusberg i cols., 
2011).

SENSIBILITZACIÓ DEL PROFESSORAT

(Dificultat)
2. Dificultat i falta d’iniciativa per a començar 

relacions socials.

(Barrera)
2. Ambient que espera la interacció espontània 

entre les persones. Espera que les persones 
innatament tinguen la iniciativa cap a 
l’acostament envers els iguals.

(Necessitats)
2. Desenvolupar habilitats per a realitzar 

acostaments socials de qualitat.
PARTICIPACIÓ. Interacció social.
Aprendre estratègies per a iniciar comunicació 
social.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

(Dificultat)
3. Dificultat per a la comunicació fluida i recíproca 

amb els iguals, cosa que habitualment els 
provoca una ansietat evident quan estan en 
grup amb altres persones.

(Barrera)
3. Ambient que sovint li exigeix el treball en 

grup.

(Necessitats)
3. Accedir a la comunicació amb materials 

didàctics adaptats, amb materials tècnics 
i/o recursos personals.

ACCÉS. Materials i personals.
Aprendre, i desenvolupar estratègies verbals 
i no verbals per a possibilitar la comunicació 
social.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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(Dificultat)
4. Dificultat per a començar i mantindre 

conversacions.

(Barrera)
4. Mètode d’ensenyament tradicional, basat 

essencialment en el llenguatge parlat i en el 
diàleg.

(Necessitats)
4. Accedir a la informació oral amb facilitadors 

multimodals, (sonors, gràfics, simbòlics i 
gestuals).

ACCÉS. Informació i comunicació.
Aprendre coneixements i destreses per al 
desenvolupament de la comunicació, en 
concret per a conversar.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

(Dificultat)
5. Dificultat a tindre empatia amb l’interlocutor, 

a respectar torns, en la comprensió de 
paraules abstractes, frases de doble sentit…, 
per ser molt literal amb el llenguatge, en la 
comprensió i utilització de paraules referides 
a estats mentals i emocionals.

(Barrera)
5. En els grups es parteix de la creença que 

tots ens posem en lloc de l’altre, i s’intueix el 
que està pensant.

(Necessitats)
5. Adquirir i desenvolupar habilitats socials 

necessàries per a la interacció social: frases 
freqüents de doble sentit, paraules de 
contingut emocional.

PARTICIPACIÓ. Interacció grupal.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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A.1.2. Disposició reduïda per compartir interessos, emocions i afecte

1. Les persones amb TEA mostren 
significativament menys conductes d’iniciació 
d’atenció conjunta (Mundy, 2011).
Aquestes habilitats d’atenció conjunta 
impliquen distintes dimensions. D’una banda, 
ser capaç de mirar on un altre està mirant, ser 
capaç de seguir la línia de mirada d’un altre. 
D’altra banda, utilitzar la mirada alterna entre 
l’adult i l’objecte, així com gestos comunicatius 
per a compartir l’experiència sobre coses 
interessants de l’entorn. Açò significa que són 
capaços d’iniciar conductes d’atenció conjunta 
per a dirigir l’atenció de l’adult cap a coses 
interessants. Les dificultats en atenció conjunta 
limiten seriosament les seues possibilitats 
d’aprenentatge en els àmbits comunicatiu, 
lingüístic i social (Mundy i Thorp, 2005).

Presenten un dèficit concret a dirigir l’atenció 
dels altres espontàniament cap a objectes en 
què estan interessats, fet que es concreta en 
què realitzen poques conductes per a mostrar 
objectes (protodeclaratius) i quan ho fan estan 
associades amb preocupacions personals, o 
necessitat d’ajuda.

En la majoria dels casos no perceben les claus 
de l’entorn que permeten entendre la relació 
social en el grup: tindre en compte on mira 
l’adult, o a què està atenent quan anomena 
una cosa, per quina cosa mostra interés, o 
quan s’emociona, que ens indica amb un 
somriure, etc.

(Dificultat)
6. Deficiència en l’Atenció Conjunta. Les persones 

amb TEA no dirigeixen la mirada, ni fan una 
atenció focalitzada alhora que la resta de 
persones en els mateixos objectes, temes, 
etc. Fan la sensació de ser dispersos, de tindre 
dèficit d’atenció, quan la causa realment és la 
dificultat en l’atenció conjunta, a no percebre 
la necessitat d’atendre a allò que els altres 
atenen, a no destacar les coses importants, 
les coses que el professor destaca, i es queden 
amb qualsevol element insignificant del 
context.

(Barrera)
6. Ambient que espera que tots sàpien destriar 

sobre allò que és important i rellevant sense 
tindre en compte que el seu focus d’atenció 
no va a l’uníson sobre el que s’espera o sobre 
el que incidix el professor. A l’aula, se suposa 
que espontàniament tot l’alumnat focalitza 
l’atenció sobre els centres d’interés que 
proposa el professoat a la resta de l’alumnat.

(Necessitats)
6. Accedir a la informació i a la comunicació oral 

i/o escrita amb múltiples formes de percepció 
sensorial, visual, auditiva. (centrar l’atenció). 
Destacant allò que és vertaderament 
important del contingut.

ACCÉS. Informació i comunicació.
Desenvolupar habilitats per a aprendre a fixar 
l’atenció sobre el focus concret d’estudi, sobre 
el contingut que en aquell moment s’imparteix  
a l’aula.
APRENENTATGE. Autonomia d’aprenentatge.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT

Concrecions de la característica:

• Escàs interés envers els jocs i les activitats 
típiques de la seua edat.

• Dificultat per a compartir objectes que 
li interessen (oferiments no sol·licitats 
ni rutinaris per a compartir una varietat 
d’objectes diferents amb altres persones).

• Menys expressions afectives positives que 
les persones normotípiques.

• Escassa comprensió de les emocions dels 
altres. Especial dificultat en emocions 
secundàries o de segon orde: vergonya, 
orgull, etc.

• Escàs interés a compartir moments de 
delit o gaudi amb altres, sense cap altre 
motiu aparent que compartir-los.

• Gran dificultat per a oferir consol (gest 
espontani i no sol·licitat, contacte, 
vocalització o oferiment d’un objecte, i 
el canvi d’expressió facial dirigit a algú 
que està trist, malalt o ferit, en un intent 
d’ajudar-lo a sentir-se millor).

(Dificultat)
7. Dificultats en la comprensió de la comunicació 

no verbal, i per tant en la comprensió de 
l’entorn social.

(Barrera)
7. A l’aula la interacció social amb el professorat 

i amb la resta de l’alumnat es basa en matisos 
de la seua comunicació a través del to de veu, 
dels gestos i d’expressions emocionals.

(Necessitats)
3. Accedir a la comunicació amb materials 

didàctics adaptats, amb materials tècnics 
i/o recursos personals.

ACCÉS. Materials i personals.
Aprendre i desenvolupar estratègies verbals i no 
verbals per a possibilitar la comunicació social.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

(Dificultat)
8. Dificultat per a ser sensible envers el reforç 

social, així com per a compartir objectes, 
activitats, o moments de gaudi. Poc 
compromís en activitats grupals, les quals 
més aviat li provoquen incomoditat i estrés.

(Barrera)
8. A l’aula moltes activitats d’aprenentatge són 

en grup, i s’emfatitza la identificació amb el 
grup i les regles del grup.

(Necessitats)
7. Desenvolupar habilitats per a col·laborar 

i gaudir en equips de treball i en grups 
cooperatius, així com per a participar en 
activitats col·lectives.

PARTICIPACIÓ. Relacions personals.
Desenvolupar estratègies per al treball en grup.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.
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A.1.3. Una fallada per a iniciar la interacció social o respondre-hi

1. “En les persones amb TEA, habitualment 
s’observa poca o nul·la espontaneïtat per a 
iniciar contactes socials, peticions (com si no 
saberen que han de fer-ho). S’observa amb 
claredat que tenen menys intenció, o iniciativa, 
per a iniciar acostaments i intercanvis 
comunicatius amb altres. Especialment amb 
els seus iguals.” (Mestre i cols., 2000).

Això mateix s’observa en les respostes 
d’interacció a les sol·licituds del seu entorn, 
especialment les dels seus iguals.

En edats primerenques, les persones amb 
TEA mostren una falta de resposta cap a la 
verbalització en general i cap al seu nom en 
particular, sordesa paradoxal, no contesten al 
seu nom (Volkmar, Chawarska i Klin, 2005).

2. És freqüent que presenten dificultats 
inclús en el joc social imitatiu (es refereix a la 
participació recíproca del xiquet, tant de líder 
com de seguidor, i en jocs socials primerencs 
que requereixen imitació i coordinació d’accions 
simples).

Concreció de la característica:
•    Mostra poc interés a respondre a les persones, 

excepte a les parelles o als cuidadors.

•    Utilitza respostes estereotipades, inapropiades 
o molt limitades i inconsistents.

• Aquells que mostren interés en xiquets 
i xiquetes, no saben com respondre 
adequadament a les aproximacions 
d’aquests, o només ho fan a l’acostament 
d’un germà/na o xiquet/a molt conegut.

(Dificultat)
9. Dificultat per a iniciar acostaments i  intercanvis 

amb els altres o per a respondre a aquests.

(Barrera)
9. Mètode d’ensenyament tradicional, basat 

en la passivitat i en la baixa participació de 
l’alumnat. Habitualment l’ambient escolar 
no propicia la interacció entre l’alumnat, 
alhora que pressuposa que espontàniament 
l’alumnat està predisposat a la interacció, i 
que sap com realitzar-la.

(Necessitats)
2. Desenvolupar habilitats per a realitzar 

acostaments socials de qualitat.
PARTICIPACIÓ. Interacció social.
Aprendre estratègies per a iniciar comunicació 
social.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

(Dificultat)
10. Dificultat per a diferenciar el seu cos i el 

d’altri.

(Barrera)
10. A l’aula, així com fora d’aquesta, açò pot 

ocasionar que la resta de les persones 
senten envaït el seu espai.

(Necessitats)
2. Desenvolupar habilitats per a realitzar 

acostaments socials de qualitat.
PARTICIPACIÓ. Interacció social.
Aprendre estratègies per a iniciar comunicació 
social.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

8. Desenvolupar estratègies propioceptives per 
a conéixer els límits del propi cos.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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A.2.1. Mostrar dificultat per a integrar conductes comunicatives verbals i no verbals

A.2. Deficiències en conductes comunicatives no verbals utilitzades en la 
interacció social

1. Les persones amb TEA sovint no integren 
bé les conductes de mirar, vocalitzar i 
assenyalar. En la majoria de les persones 
amb TEA s’observa l’absència d’integració en 
la conducta comunicativa verbal i no verbal. 
En el patró de conducta comunicativa de 
desenvolupament neurotípic (es determina 
entre els 12 mesos -protoimperatius- i 
els 18 mesos -protodeclaratius-, sí que 
s’observa una integració entre la conducta 
de mirar l’expressió facial i interpretar-la, 
i l’acció realitzada basant-se en la mirada. 
De la mateixa manera, es produeix l’atenció 
compartida, quan es dirigeix la mirada cap a la 
direcció on es dirigeix la mirada de l’adult.

També es produeix en persones neurotipiques 
amb intenció comunicativa l’acció protoimperativa 
integrada, assenyalant l’objecte sobre el qual 
volen interactuar i cridar l’atenció de l’adult. És una 
acció basada en la senyalització de l’objecte, tot 
verbalitzant i establint-hi contacte visual.

Aquesta integració vocal, visual i gestual sol 
fallar en les persones amb TEA i és freqüent 
que no mantinguen el contacte visual quan 
assenyalen o quan emeten un so amb intenció 
protoimperativa, és a dir, realitzant una 
demanda sobre l’objecte, o bé amb intenció 
protodeclarativa, mostrant l’objecte per a 
compartir l’interés sobre aquest, o quan 
assenyalen una cosa prenent la part com un 
tot de la situació comunicativa.

(Dificultat)
6. Deficiència en l’Atenció Conjunta. No dirigeix la 

mirada, ni presta atenció focalitzada igual que 
els altres en els mateixos objectes, temes, etc. 
Fan la sensació de ser dispersos, tindre dèficit 
d’atenció, quan la causa real és la dificultat en 
l’atenció conjunta, en no percebre la necessitat 
d’atendre a les coses que els altres atenen, 
a no destacar les coses importants, fet que 
el professorat destaca, i es queden amb 
qualsevol element insignificant del context.

(Barrera)
6. Ambient que espera que tots sàpien destriar 

sobre l’important i rellevant sense tindre 
en compte que el focus d’atenció no va a 
l’uníson sobre el que s’espera o sobre el 
que diu el professor a l’aula. Se suposa que 
espontàniament tot l’alumnat focalitza la 
seua atenció sobre els centres d’interés que 
proposa el professor o un altre alumne. No li 
interessa compartir el nostre interés, emoció 
ni afecte.

(Necessitats)
6. Accedir a la informació i comunicació oral i/o 

escrita amb múltiples formes de percepció 
sensorial, visual, auditiva. (centrar l’atenció). 
Destacant allò que és vertaderament 
important del contingut.

ACCÉS. Informació i comunicació.
Desenvolupar habilitats per a aprendre a fixar 
la seua atenció sobre el focus concret d’estudi, 
sobre el contingut que en aquell moment 
s’imparteix a l’aula.
APRENENTATGE. Autonomia d’aprenentatge.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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A.2.2. Anomalies en el contacte visual i el llenguatge corporal o deficiències en la comprensió 
i ús de gestos

1. Les persones amb TEA mostren dificultats 
en processos perceptius relatius a la lectura 
d’expressions facials, la qual cosa dificulta 
associar la informació percebuda socialment 
rellevant amb la resposta socialment 
apropiada. Aquestes dificultats en les pautes de 
comunicació no verbal, impliquen alteracions, 
tant expressives com comprensives, en 
aspectes que regulen la interacció social, com 
ara: l’ús adequat de la mirada, l’ús de gestos, 
somriure, pautes d’atenció conjunta, resposta 
adequada al context, etc.

Les alteracions en la comunicació no verbal 
sembla que estan presents des de l’inici de la 
comunicació intencional.

Entorn dels 9 mesos els xiquets i xiquetes amb 
desenvolupament normotípic comencen a produir 
gestos comunicatius intencionals. Els xiquets i 
xiquetes a aquesta edat comencen a utilitzar gestos 
d’abast, amb el braç estés i els dits estesos dirigits 
cap a l’objecte sobre el qual pretenen comunicar, i 
gestos d’assenyalar amb l’índex. Utilitzen aquests 
gestos, com s’ha indicat anteriorment, amb una 
funció imperativa (protoimperativa), o amb una 
funció declarativa (protodeclarativa).
Els xiquets i xiquetes amb TEA mostren un 
menor ús de gestos, i específicament mostren 
una absència de conductes dirigides a compartir 
l’atenció amb una altra persona, és a dir, dels 
gestos comunicatius amb funció declarativa. 
(Rivière, 2000).

(Dificultat)
7. Dificultats en la comprensió de la comunicació 

no verbal i, per tant, en la comprensió de 
l’entorn social.

(Barrera)
7. A l’aula, la interacció social amb el professat i 

amb la resta de l’alumnat es basa en matisos 
de la seua comunicació a través del to de veu, 
dels gestos i d’expressions emocionals.

(Necessitats)
3. Accedir a la comunicació amb materials 

didàctics adaptats, amb materials tècnics i 
recursos personals.

ACCÉS. Materials i personals.
Aprendre i desenvolupar estratègies verbals i no 
verbals per a fer possible la comunicació social.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.
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Concrecions de la característica:

• Dificultats per a assentir o negar amb el cap.

•   Dificultats per a realitzar gestos instrumentals 
(moviments intencionats de braç o mà, 
espontanis i culturalment apropiats, que 
transmeten un missatge per la seua forma 
com a senyal social): dona’m, pren, ves-te’n, 
vine, adeu, etc.

• Dificultats per a utilitzar la mirada d’una 
forma comunicativa: des d’una mirada 
directa de curta durada, fins a la impossibilitat 
de mirar als ulls, de forma sostinguda, una 
altra persona.

• Dificultats per a utilitzar un somriure 
espontani i directe dirigit a una varietat de 
persones, ja per a iniciar un contacte, com 
a resposta al somriure d’algú, ja per a un 
acostament, o en resposta al que algú li 
diu.
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A.2.3. Falta total d’expressivitat emocional o de comunicació no verbal

1. Les persones amb TEA en un grau d’afectació 
més profund mostren una total falta 
d’expressivitat emocional i de comunicació 
no verbal. Es caracteritzen per una expressió 
facial invariable, inexpressiva, indiferent.

Concrecions de la característica:

• Escàs o cap intent espontani d’assenyalar 
mostrant interés per objectes distants.

• Rang d’expressions facials marcadament 
limitat, o una tendència a tindre només 
una expressió facial per a totes les 
circumstàncies. L’expressió facial mostra 
poc o cap indici d’emocions de qualsevol 
tipus.

• Utilització, ben sovint, d’expressions facials 
inapropiades: expressions facials que 
indiquen incongruència entre l’emoció i la 
situació: riure quan un altre està disgustat 
o ferit, o riure o plorar sense motiu 
perceptible, etc.

• Utilització d’una forma no normal del 
cos d’una altra persona com si fora una 
extensió del braç o del cos d’un mateix. 
En aquests casos el contacte físic no té 
el propòsit d’iniciar un acostament social, 
sino més aviat de facilitar l’execució d’una 
tasca.

(Dificultat)
8. Dificultat per a ser sensible cap al reforç social, 

així com per a compartir objectes, activitats, 
o moments de gaudi. Poc compromís en 
activitats grupals, més aviat, li provoquen 
incomoditat i estrés.

(Barrera)
8. A l’aula, moltes activitats d’aprenentatge són 

en grup. I s’emfatitza la identificació amb el 
grup i les regles del grup.

(Necessitats)
7. Desenvolupar habilitats per a col·laborar 

i gaudir en equips de treball i en grups 
cooperatius, així com per a participar en 
activitats col·lectives.

PARTICIPACIÓ. Relacions personals.
Desenvolupar estratègies per al treball en grup.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

(Dificultat)
9. Dificultat per a iniciar acostaments, intercanvis 

amb els altres i per a respondre a aquests.

(Barrera)
9. Mètode d’ensenyament tradicional, basat 

en la passivitat i en la baixa participació de 
l’alumnat. Habitualment l’ambient escolar 
no propícia la interacció entre l’alumnat, 
alhora que pressuposa que espontàniament 
l’alumnat està predisposat a la interacció, i 
que sap com realitzar-la.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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(Necessitats)
2. Desenvolupar habilitats per a realitzar 

acostaments socials de qualitat.
PARTICIPACIÓ. Interacció social.
Aprendre estratègies per a iniciar la comunicació 
social.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

(Dificultat)
10. Dificultat per a diferenciar el seu cos i el 

d’altres.

(Barrera)
10. A l’aula, així com fora d’aquesta, açò pot 

ocasionar que la resta de persones senten 
envaït el seu espai.

(Necessitats)
2.
-Aprendre estratègies per a iniciar la comunicació 

social.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.
-Desenvolupar habilitats per a realitzar 

acostaments socials de qualitat.
PARTICIPACIÓ. INTERACCIÓ SOCIAL

8.
Desenvolupar estratègies propioceptives per a 
conéixer els límits del propi cos.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.
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A.3.1. Dificultats per a ajustar el comportament per a encaixar en diferents contextos socials

A.3. Dèficits per a desenvolupar, mantindre i comprendre relacions

1. El nostre món de relacions socials està ordenat 
per normes i convencions subtils, implícites, 
plenes d’excepcions i de condicionants segons 
el context. La majoria d’aquestes normes les 
aprenem per assaig i error. En cas de dubte 
utilitzem la nostra capacitat d’imaginar com 
pot pensar, sentir o opinar l’altra persona i com 
s’espera que actuem en un entorn determinat. 
Ho fem de manera tan automàtica que no ens 
n’adonem. És per això que som capaços d’anar 
regulant el nostre comportament amb altres 
persones, i en diferents contextos.

L’alumnat amb TEA té dificultat per a la 
comprensió i resposta davant dels senyals, els 
límits i les regles socials, davant la conducta 
que no està modulada convenientment per les   
expectatives socials de l’entorn sociocultural 
del subjecte, davant els comportaments amb 
estranys, amb amics i amb la família, així com 
davant la conducta a restaurants, a comerços, 
a les consultes professionals, etc.

Concrecions del llenguatge:

•    Emissió d’expressions socialment inapropiades 
que indiquen una falta de comprensió o 
desconeixença de l’impacte social dels 
comentaris. Això es pot fer evident  de distintes 
formes:

- L’ús d’expressions intrínsecament 
extravagants pel contingut: quina altura 
tenia el sr. Moreno quan tenia 2 anys?

- L’ús d’expressions inapropiades a causa 
de la seua naturalesa excessivament 
personal: porta vosté dentadura postissa?

(Dificultat)
11. Dificultat per a anticipar i donar sentit a 

l’activitat. Açò  els provoca una dificultat 
important per a interpretar adequadament 
les situacions del context.

(Barrera)
11. A l’aula, així com en la resta dels contextos, 

no s’anticipen les situacions i els 
esdeveniments. El professorat pressuposa 
la interiorització d’un horari i de pautes de 
treball en funció de la matèria per part de 
l’alumnat.

(Necessitats)
9. Accedir a la informació i la comunicació oral 

i escrita amb alternatives múltiples per a 
la percepció sensorial o visual, amb l’ajuda 
de materials adaptats, tècnics i productes 
de suport (anticipadors visuals i material 
analògic, tauletes digitals, etc.).

ACCÉS. Informació i comunicació.
Desenvolupar estratègies per al treball autònom, 
la planificació i l’organització (autoinstruccions).
APRENENTATGE. Autonomia per a 
l’aprenentatge.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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- L’ús d’expressions inapropiades perquè 
són incongruents amb la situació social, 
per exemple, les frases que interrompen 
sobtadament una conversa familiar com 
ara: el sr. Gimeno té el cap pelat, etc.

Concrecions de la conducta general:

• Falta d’apreciació de les normes socials, 
evident falta de les inhibicions socials 
normals, i a vegades comportament 
socialment enutjós ja que no ajusten el 
seu comportament al context social. Per 
exemple, en un restaurant agafar menjar 
d’una altra taula; a l’aula, interrompre el 
professor contínuament; acostar-se o tocar 
els estranys de forma inapropiada; asseure’s 
als genolls d’algú desconegut; interrompre 
les conversacions d’altres persones; intentar 
besar els companys o estranys com a forma 
de mostrar amistat; seure massa prop d’algú; 
clavar la mirada insistentment en la gent; 
caminar despullat per casa quan hi ha visites, 
etc.

Quant a les expressions emocionals, també es 
produeix ben sovint la utilització d’expressions 
facials inapropiades:

•     Expressions facials que indiquen incongruència 
entre l’emoció i la situació, com ara riure quan 
un altre està disgustat o ferit, o riure o plorar 
sense motiu perceptible, etc.

(Dificultat)
12. Dificultat per a la planificació, inhibició de 

respostes prepotents i flexibles adaptades 
al context. A l’aula, això pot provocar que 
requerisquen contínuament una guia o 
orientació, tant curricularment com a l’hora 
de desenvolupar-se socialment.

(Barrera)
12. A l’escola s’espera que l’alumnat comprenga 

les normes, es comporte de la forma 
esperada, i inicie i complete les tasques de 
forma autònoma i apropiada.

(Necessitats)
10. Desenvolupar estratègies d’inhibició de 

conductes, de planificació, organització i 
autoregulació (principi formes d’implicació).

APRENENTATGE. Autonomia per a 
l’aprenentatge.
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A.3.2. Dificultats per a compartir jocs de ficció o fer amistats

L’alumnat amb TEA mostra poc joc cooperatiu 
(joc espontani, flexible i interactiu), fent atenció 
a la resta de l’alumnat i modificant la pròpia 
conducta en la mesura en què ho demande 
la pròpia naturalesa cooperativa del joc. És 
important que el joc es practique amb altre  
alumnat d’aproximadament la mateixa edat).
Mostra escassa reciprocitat en les seues 
relacions amb iguals. Té dificultats per a fer 
amistats, encara que algunes persones amb 
TEA estableixen relacions socials basades en 
els seus centres d’interés.

Amb gran freqüència presenta dificultats en 
els jocs imaginatius (joc de ficció que implica 
la formació d’imatges mentals de coses que 
no estan presents). Els nivells lleus (G1) poden 
realitzar jocs imaginatius, però normalment 
limitats en varietat o freqüència. En els casos 
més profunds (G3) no hi ha jocs imaginatius.

La majoria de persones amb TEA no assoleixen 
el joc simbòlic. Quan utilitzen uns objectes, 
els donen funcions que aqueixos objectes 
no tenen, o quan utilitzen ninots, animals, 
joguets com a agents amb iniciativa pròpia, es 
considera que realitzen joc simbòlic. És el joc 
més abstracte i de major dificultat per a les 
persones amb TEA. La limitació en la capacitat 
de simbolització, que es tradueix en un joc poc 
creatiu, així com les seues dificultats per a 
aprendre per imitació, limiten les possibilitats 
d’establir jocs imaginatius amb iguals.

(Dificultat)
13. Dificultat per a jugar a joc simbòlic.

(Barrera)
13. A l’escola, moltes activitats d’aprenentatge 

i molts jocs són imaginatius, simbòlics i en 
grup.

(Necessitats)
11. Desenvolupar habilitats per a participar, 

dinamitzar i organitzar activitats relacionades 
amb el joc social i joc simbòlic.

PARTICIPACIÓ. Interacció grupal.
Aprendre coneixements i destreses necessàries 
per al desenvolupament del joc. Aprendre a jugar 
en els diferents entorns.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

(Dificultat)
14. Dificultat per a buscar i entendre els 

acostaments socials que permeten establir 
vincles, conéixer iguals i fer amistats. 
De vegades poden paréixer persones 
antipàtiques i inclús desagradables a causa 
d’aquesta dificultat.

(Barrera)
14. En la societat i per a aconseguir una vida 

plena, ens agrada ser acceptats i que se’ns 
tinga en compte per participar en totes les 
accions quotidianes.

(Necessitats)
2. Desenvolupar habilitats per a realitzar 

acostaments socials de qualitat.
PARTICIPACIÓ. Interacció social.
Aprendre estratègies per a iniciar comunicació 
social.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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Quan a més de ser imaginatiu, el joc ha de 
realitzar-se socialment, amb els seus iguals, la 
dificultat augmenta (ens referim a compartir 
la imaginació de manera espontània i creativa 
amb altres alumnes, incorporant tant les seues 
idees com les d’uns altres). El nivell d’imaginació 
pot ser simple, sempre que siga socialment 
interactiu, espontani i variat: jocs de policies i 
lladres, de pares i mares, de mestres i alumnes, 
etc. Fins i tot les persones amb TEA G1 troben 
difícil compartir el seu temps d’oci amb iguals, 
ja que moltes de les activitats tenen un marcat 
caràcter social, o no s’ajusten als seus àmbits 
d’interés.

Pel que fa a l’amistat, tenen dificultat per a 
establir amistats (relació recíproca i selectiva 
entre dues persones d’aproximadament la 
mateixa edat que busquen mútuament la 
seua companyia i comparteixen activitats i 
interessos).

Concrecions de la característica:
• Tindre una o més relacions que impliquen 

alguna activitat compartida fora d’una 
situació de grup preestablida, però limitada 
als seus interessos o amb una freqüència 
molt xicoteta.

• Tindre alguna persona amb qui establir alguna 
relació de cerca i de compartir activitats, però 
solament en situacions grupals: associació, 
escola, extraescolars, treball, etc.

• Poden no tindre relacions amb iguals que 
impliquen selectivitat i compartir.

D’altra banda, la manca d’habilitats socials 
els converteix amb freqüència en víctimes 
d’abusos per part dels companys en l’entorn 
escolar (Hernández i Van der Meulen, 2010).
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 A.3.3. Absència aparent d’interés en la gent

1. Els primers senyals d’alarma que porten 
els familiars de xiquets i xiquetes amb TEA 
a sospitar de l’existència d’algun problema 
tenen a veure amb el desenvolupament 
comunicatiu. Estan desconnectats, com si 
els altres no existírem, el seu interés està en 
els objectes, en els estímuls sensorials que 
l’entorn provoca, dona la sensació que les 
persones som un objecte més en l’entorn. 
Aquesta situació es concreta especialment en: 

• La dificultat en la imitació.
• L’interés per altres iguals.

2. Presenten deficiències en la imitació 
espontània d’accions no ensenyades. La falta de 
la capacitat d’imitació és un tret molt característic 
de les persones amb TEA.

Concrecions de la característica:

• Alguna presència d’imitació espontània que 
arriba a incorporar en activitats de joc, però 
que realitza molt poques vegades o sempre 
en la mateixa activitat.

• Una imitació limitada a rutines familiars que 
no s’incorporen al joc, és una còpia: tallar la 
gespa, passar l’aspiradora, etc.

• La nul·la imitació espontània.

3. Presenten deficiències en l’interés per altres 
xiquets i xiquetes (per observar i interactuar 
amb persones de la mateixa edat). Normalment, 
mostren aquestes interaccions.

(Dificultat)
14. Dificultat per a buscar i entendre els 

acostaments socials que permeten establir 
vincles, conéixer companys i fer amics. 
De vegades poden paréixer persones 
antipàtiques i inclús desagradables a causa 
d’aquesta dificultat.

(Barrera)
14. Les persones, els nostres iguals, esperen que 

espontàniament empatitze amb els altres, 
ens cride l’atenció amb la seua activitat, i que 
ens acostem i sol·licitem el que desitgem.

(Necessitats)
2. Desenvolupar habilitats per a realitzar 

acostaments socials de qualitat.
PARTICIPACIÓ. Interacció social.
Aprendre estratègies per a iniciar comunicació 
social.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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Concrecions de la característica:

• Observació sovintejada a altres xiquets 
i xiquetes, o indiquen interés en ells 
d’alguna forma (assenyalant, vocalitzant, 
aproximant-se, o tractant d’imitar el que 
fan), o aproximant-se als iguals sense 
tractar d’aconseguir la seua atenció, inclús 
de vegades fent joc en paral·lel al seu costat.

• Observació ocasional als iguals, però sense 
tractar d’aproximar-se a ells, o la intenció de  
dirigir l’atenció del familiar o de la persona 
adulta cap a ells.

• Poca o cap mostra d’interés en altres xiquets 
i xiquetes.
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B. Patrons repetitius i restringits de 
conductes, activitats i interessos

Les conductes repetitives engloben tota una 
sèrie de manifestacions de distint tipus, però 
que tenen en comú la repetició, la rigidesa i 
l’escassa funcionalitat o caràcter adaptatiu 
d’aquestes. Les persones amb TEA poden 
romandre durant hores submergides en 
activitats repetitives sense meta aparent (com 
deixar lliscar l’arena entre els dits una vegada 
i una altra).

Presenten ben sovint manierismes motors o 
estereotípies, com ara moure les mans o el cos 
de forma rítmica.

Ben sovint desenvolupen rituals que han de ser 
repetits de la mateixa manera en determinades 
situacions o associats a determinats moments 
del dia, i es resisteixen a canvis en l’entorn o en 
les rutines.

La falta de flexibilitat mental també pot 
observar-se en la preocupació obsessiva per 
determinats objectes o temes d’interés.

Algunes d’aquestes conductes s’observen 
també en persones amb altres trastorns 
del desenvolupament o inclús en el 
desenvolupament típic. No obstant això, 
en el cas de les persones amb TEA la seua 
persistència i de vegades la seua intensitat, 
poden interferir en les activitats de la vida 
diària, i per tant limitar les seues possibilitats 
d’aprenentatge i de participació en l’entorn 
social i comunitari.
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B.1. Moviments motors, ús d’objectes o parla estereotipats o repetitius

Les persones amb TEA desenvolupen més 
estereotípies i amb major freqüència, de 
major severitat i en períodes més llargs que 
altres persones de la mateixa edat i nivell de 
desenvolupament (Bodfish, 2011).
Fonamentalment trobem aquestes 
estereotípies en el moviment motor, amb els 
objectes i en la parla.

1. Moviments motors. 

• Manierismes de mans i dits (solen ser 
moviments ràpids, involuntaris, repetitius 
dels dits). S’hi poden observar:

a) Moviments ocasionals i que no 
interfereixen.

b) Moviments freqüents, però sense 
interferència amb altres activitats, o 
sense enrabiades si s’interrompen.

c) Manierismes marcats associats al 
deteriorament social o angoixa quan 
se’ls interromp.

• Manierismes complexos o moviments 
estereotipats del cos (moviments de tot el 
cos complexos, estereotipats i voluntaris, 
com ara agitar el braç mentre es balanceja 
de puntetes, fer bots mentre aleteja, etc. El 
gradient és semblant al gradient anterior.

(Dificultat)
15. Dificultat per a controlar els seus moviments 

repetitius, estereotipats amb el seu cos, 
objectes o parla. Dificultat per a poder 
concentrar-se i atendre quan està realitzant 
aquestes estereotípies.

(Barrera)
15. Falta de comprensió de les  estereotípies, de 

les seues activitats “sense sentit”.

(Necessitats)
1. Conéixer i respectar la diversitat funcional. 

Conéixer l’alumnat amb TEA des de dins.
PARTICIPACIÓ. Valors i normes.
SENSIBILITZACIÓ DEL PROFESSORAT.

12. Aprendre estratègies d’autocontrol i regulació 
emocional.

APRENENTATGE. Autonomia per a 
l’aprenentatge.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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2. Ús d’objectes. Deficiència en l’ús funcional i 
simbòlic dels objectes, tot utilitzant-los d’una 
forma repetitiva o fent especial interés en 
algunes parts de l’objecte. S’hi pot observar:

• Algun ús repetitiu de l’objecte (sacsar 
cordes, girar rodes, discos, o col·leccionar 
objectes molt específics: trossets de 
paper, pedretes, palets, etc.), però en 
conjunció amb altres diverses activitats 
adequades i sense que això cause 
deteriorament social.

• Joc limitat a l’ús molt estereotipat de 
l’objecte, o només fent atenció a parts 
específiques de’ell, però que no interfereix 
amb altres activitats del subjecte.

• Joc lligat a l’ús molt estereotipat de 
l’objecte fins al punt que interfereix, o 
impedeix, altres activitats que podria 
realitzar amb ell.

3. Parla estereotipada. El retard en l’adquisició 
del llenguatge és independent d’un diagnòstic 
de TEA. Ens trobarem persones amb TEA amb 
retard o sense retard en el llenguatge, si bé, les 
persones amb TEA fa que ens trobem amb certs 
usos particulars del llenguatge que pareixen 
ser específics d’aquest. S’hi pot observar:

• Utilització freqüent d’expressions 
estereotipades (ús de patrons de parla 
repetitius que són clarament rars, bé pel 
seu contingut estereotipat, bé pel seu ús 
no social, bé per ambdós motius). Inclouen 
frases que s’intercalen en un parla més 
normal, comentaris sobre els propis 
actes, un repàs repetitiu d’intercanvis 
emotius o feridors o frases rutinàries 
usades fora del context apropiat.

(Dificultat)
16. Dificultat per a comunicar-se oralment de 

forma fluida. Parla sovint composta per: 
expressions estereotipades, ecolàlia diferida, 
neologismes, llenguatge idiosincràtic.

(Barrera)
16. Falta de comprensió del seu llenguatge 

estereotipat, la qual cosa dificulta la seua 
participació a l’aula i la interacció entre les 
persones, alhora que presenta dificultats 
per a la realització d’activitats orals.

(Necessitats)
1. Conéixer i respectar la diversitat funcional. 

Conéixer l’alumnat amb TEA des de dins. 
Aprenentatge de l’entorn per a conéixer com 
són les persones amb TEA.

PARTICIPACIÓ. Valors i normes.
Formar el professorat sobre les característiques 
de l’alumnat amb TEA: “conéixer-los des de 
dins”, i a partir d’aquest coneixement aprendre 
quins són els canvis que cal realitzar tant en 
els entorns com en  accions i conductes a nivell 
comunicatiu: “Saber adaptar el context educatiu”.
SENSIBILITZACIÓ DEL PROFESSORAT.

13.
Aprendre estratègies per a utilitzar la comunicació 
oral de forma funcional. APRENENTATGE. 
Currículum personalitzat.



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA»49

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT

• Utilització freqüent de l’ecolàlia diferida 
(repetició literal de diàlegs de pel·lícules 
o de sèries de televisió, frases concretes 
repetides amb la mateixa entonació, etc.), 
és un ús repetitiu igual que el fa amb els 
moviments de les mans o amb objectes.

• Utilització de neologismes (expressions 
que no són paraules i que són òbviament 
peculiars, normalment inventades; 
exemple: pat per a demanar un pal.

• Presència d’un llenguatge idiosincràtic 
(paraules reals o frases usades o 
combinades pel subjecte de manera 
diferent de com les ha escoltades, per 
exemple: pluja calenta per a referir-se a 
vapor; o cridar una persona per la seua 
edat: 45 per Anna.

• Utilització d’una prosòdia monòtona, 
mecànica, la causa de la qual es troba 
en la literalitat i inflexibilitat; es manté el 
to de la paraula tal com s’aprengué per 
primera vegada, i no es canvia la seua 
modulació d’acord amb el sentit de la 
frase.

• Per aquesta mateixa causa, s’explica la 
utilització del seu nom, o, la substitució 
dels pronoms tu i ell, per jo. (Daniel vol 
aigua/ell vol aigua; quan es refereix a si 
mateix).

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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B.2. Insistència en la monotonia (invariància), excessiva inflexibilitat de rutines 
o patrons ritualitzats de comportament verbal o no verbal

1. Les dificultats d’anticipació, és a dir, les 
dificultats per a comprendre què passarà, 
tenen un impacte clar en la resistència de 
les persones amb TEA als canvis de l’entorn. 
Aquestes dificultats d’anticipació i per tant, de 
comprensió de l’entorn, poden reflectir-se en 
distints nivells de rigidesa comportamental: 
des d’una pertinaç resistència a qualsevol 
canvi ambiental, fins a la mera preferència per 
un entorn estructurat i previsible. Per tant, 
els procediments d’anticipació que permeten 
a les persones amb TEA estructurar l’entorn i 
anticipar els canvis són fonamentals a l’hora 
d’intervindre amb l’objectiu de flexibilitzar 
aquesta insistència en la invariància (Rivière, 
1997).

Les conductes rutinàries es troben entre els 
primers signes de la presència d’una persona 
amb TEA en la infància. Generalment, els 
xiquets menuts tendeixen a mostrar conductes 
repetitives de tipus motor i sensorial, mentre 
que les persones adultes mostren conductes 
ritualitzades més complexes. Les dificultats 
que poden observar-se són:

Dificultats amb canvis menors en les rutines 
pròpies o amb canvis menors de l’entorn 
personal. Podem observar reaccions extremes 
a una varietat de canvis menors en com, on, 
o quan el xiquet realitza les seues activitats 
diàries:

• Reacció negativa a canvis menors en les 
rutines però sense gran angoixa i amb 
poca interferència en les altres activitats.

(Dificultat)
17. Les dificultats per a comprendre què passarà, 

tenen un impacte clar en la resistència de les 
persones amb TEA als canvis de l’entorn. En 
la base estan les dificultats per a dominar 
l’espai i el temps.

(Barrera)
17. Ambient poc estructurat (domini sobre 

l’espai i el temps).

(Necessitats)
14. Accedir a la informació i a l’aprenentatge a 

través de l’ensenyament estructurat (què 
faré, quan ho faré, on… organització visual 
del temps de treball).

ACCÉS. Informació i Comunicació.
Aprendre i utilitzar de manera autònoma un 
sistema de comunicació augmentatiu/ alternatiu 
que l’informe.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

(Dificultat)
18. Dificultat per a llegir el context i avançar-se 

als canvis en funció dels esdeveniments. 
Falta d’anticipació i sentit de l’activitat.

(Barrera)
18.  A l’aula, així com en la resta dels contextos, no 

s’anticipen les situacions i esdeveniments. 
El professorat pressuposa la interiorització 
d’un horari i de pautes de treball en funció 
de la matèria per part de l’alumnat.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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• Reacció negativa amb resistència i angoixa 
prou intensa per a provocar que els 
educadors hagen de fer grans esforços 
per a evitar els canvis, però sense que 
siga una resistència total.

• Resistència exagerada a canvis menors 
en les rutines amb un impediment 
absolut de les activitats.

També poden presentar resistència a canvis 
trivials de l’entorn (que no afecten directament 
el subjecte).
 
2. Pot observar-se l’afecció inusual a objectes 
(un interés i una dependència inusuals a un 
objecte en particular que porta amb si). La 
intensitat de l’afecció ve determinada per la 
dificultat que té de separar-se de l’objecte i per 
si la seua possessió interfereix en la vida del 
xiquet o la xiqueta o de la família.

3. Amb molta freqüència podem observar 
compulsions i rituals (seqüències fixes que 
són executades com si el subjecte tinguera 
la necessitat de completar-los en un orde 
particular). Els rituals es caracteritzen 
perquè l’orde és imposat pel propi subjecte. 
Compulsions i rituals poden ser:

• D’ordre, seqüència ordenada.

• De repetició, nombre de vegades que cal 
realitzar una acció.

• De posició, situar els objectes en una 
posició determinada.

(Necessitats)
14. Accedir a la informació i a l’aprenentatge a 

través de l’ensenyament estructurat (què 
faré, quan ho faré, on… organització visual 
del temps de treball,)

ACCÉS. Informació i Comunicació.
Aprendre i utilitzar de manera autònoma un 
sistema de comunicació augmentatiu/ alternatiu 
que augmente les probabilitats d’interacció amb 
els iguals.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

(Dificultat)
19. Dificultat per a modificar les seues conductes 

de forma flexible, Al contrari, té freqüents 
rutines i rituals, activitats que l’alumnat  ha 
de realitzar d’una forma compulsiva, fet que 
li provoca ansietat si se l’interromp; la qual 
cosa dificulta la participació i l’aprenentatge. 
Li agrada la monotonia i la repetició.

(Barrera)
19. A l’escola es donen canvis en la rutina escolar 

en funció de les necessitats del professorat, de 
l’alumnat, i d’altres circumstàncies escolars.

(Necessitats)
15. Adquirir els coneixements i destreses 

necessaris per a millorar la seua flexibilitat 
mental i comportamental.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

(Dificultat)
20. Dificultat per a deixar al marge l’afecció 

excessiva a idees, o objectes; durant el 
transcurs de les activitats d’aula.

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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En el llenguatge aquesta característica 
l’observem en rituals verbals (necessitat 
compulsiva d’utilitzar seqüències fixes 
d’expressions, com si el subjecte se sentira 
pressionat a completar-les en un ordre 
particular, s’autoimposa un ordre al que diu 
i pot, a més, imposar restriccions semblants 
sobre les respostes o expressions d’altres). 
També en el llenguatge trobem la inversió 
pronominal (usar la segona o tercera persona 
per a referir-se a si mateix i viceversa; encara 
que no és específica de l’autisme, apareix en les 
persones amb TEA amb major freqüència que 
en qualsevol altra població, a causa de la seua 
dificultat per diferenciar el jo de l’altre. En les 
persones amb TEA sol donar-se amb el jo-ell; 
tu-ell.

La insistència en la invariància també es 
reflecteix en el llenguatge en l’ús de la 
prosòdia, és a dir, dels patrons d’entonació 
de la parla, cosa que provoca una entonació 
estranya o “robòtica” a causa d’un ineficaç 
maneig dels patrons d’entonació.

Aquestes dificultats es traslladen a l’àmbit de 
la comprensió verbal. Les persones amb TEA 
presenten sempre dificultats en la comprensió 
verbal, encara que el grau en què es manifesten 
és molt variable al llarg de l’espectre; la 
comprensió sol ser extremadament literal 
i poc flexible. Inclús en el G1, en aquelles 
persones que són capaces de comprendre el 
discurs i mantindre conversacions, s’observen 
dificultats en la comprensió dels usos no literals 
del llenguatge (dobles sentits, bromes, ironies, 
conceptes abstractes, emocionals, etc.).

(Barrera)
20. El professorat troba disruptiu l’ús d’objectes 

d’afecció a l’aula i no sap com donar-li un ús 
adequat que aporte seguretat a l’alumnat i 
alhora que no dificulte el desenvolupament 
de les activitats.

(Necessitats)
1. Conéixer i respectar la diversitat funcional. 

Conéixer l’alumnat amb TEA des de dins.
PARTICIPACIÓ. Valors i normes.
SENSIBILITZACIÓ DEL PROFESSORAT.

16. Desenvolupar les estratègies necessàries 
per a conéixer els moments i llocs en què 
puga utilitzar els seus interessos restrictius. 
PARTICIPACIÓ. Motivació i autoregulació.

(Dificultat)
21. Dificultat per a dialogar i comprendre 

els missatges ja que sols controlen un 
vocabulari literal. (detall-concret-inflexible), 
la qual cosa dificulta una socialització 
positiva a l’aula, a causa de les dificultats de 
la persona amb TEA per a comprendre els 
usos no literals del llenguatge.

(Barrera)
21. A l’aula, es parteix de la creença que l’alumnat 

entén aproximadament igual les paraules, 
els dobles sentits, les frases iròniques, etc.

(Necessitats)
5. Adquirir i desenvolupar habilitats socials 

necessàries per a la interacció social: frases 
freqüents de doble sentit, paraules de 
contingut emocional.

PARTICIPACIÓ. Interacció grupal.
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B.3. Interessos molt restringits i fixos -obsessius-, que són anormals quant a la 
seua intensitat o el seu focus d’interés

1. L’interés absorbent per determinats 
aspectes particulars o inusuals de l’entorn, 
o per temes concrets, apareix de forma 
significativa en les persones amb TEA en tots 
els graus. (Bodfish, 2011).

Concrecions de la característica:

• Les persones amb TEA pareixen mostrar 
interessos en els aspectes mecànics del 
món, en oposició als aspectes socials 
(Bodfish, 2011).

• Interessos que destaquen per la seua 
intensitat (activitats semblants a les 
aficions, però amb major intensitat), 
la seua naturalesa circumscrita (pot 
involucrar un alt nivell de perícia o 
coneixement, però està estranyament 
enfocada i no es desenvolupa a nivells 
més amplis de coneixement), la seua 
qualitat no social (pot ser compartida amb 
un altre individu amb un interés semblant 
però no com a part d’un club especialitzat 
o associació), i la seua relativa no 
progressió o desenvolupament al llarg 
del temps (l’interés persisteix, però no 
forma part de la construcció d’una perícia 
o coneixement per a compartir o utilitzar).

(Dificultat)
22. Dificultat per a motivar-se pel que no és el 

seu centre d’interés. Obsessió per interessos 
restringits.

(Barrera)
22. El professorat intenta motivar els aprenents 

en funció dels interessos típics de l’edat. 
A l’aula s’espera que tinguen interessos 
canviants i circumscrits al temari que 
corresponga.

(Necessitats)
17. Desenvolupar motivació cap a l’aprenentatge, 

incrementant progressivament els seus 
centres d’interés (aspecte extern de la 
motivació).

PARTICIPACIÓ. Motivació i autoregulació.
APRENENTATGE. Autonomia per a 
l’aprenentatge.

(Dificultat)
23. Dificultat per a seguir la conversació verbal, 

especialment sobre temes que no siguen 
del seu centre d’interés. INTERESSOS.

(Barrera)
23. S’utilitzen els centres d’interés previstos en 

la programació per a tots, en funció dels 
interessos típics de l’edat.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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Concrecions observables pel que fa als 
interessos que destaquen per la seua intensitat:

• Interessos especials, però no intrusius 
en les activitats del subjecte o altres 
activitats de la família.

• Interés circumscrit que no causa 
interferència greu en el funcionament 
social, però sí que interfereix en les 
activitats del subjecte o de la seua família.

• Interés circumscrit que causa gran 
impediment social.

Quant als interessos que destaquen per ser 
inusuals o estranys, destaca l’interés rar o 
peculiar en la seua qualitat, que és inusual 
en la seua intensitat i no té característiques 
socials, i que és repetitiu o estereotipat. Per 
exemple, els agrada conéixer els canvis de 
marxa dels cotxes, les etiquetes dels articles en 
venda, les matrícules dels cotxes, els senyals de 
circulació. Els nivells de gravetat són pareguts 
als indicats anteriorment.

(Necessitats)
4. Accedir a la informació oral amb facilitadors 

multimodals, (sonors, gràfics, simbòlics i 
gestuals).

ACCÉS. Informació i comunicació.
Aprendre coneixements i destreses per al 
desenvolupament de la comunicació.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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B.4. Hiperreactivitat o hiporreactivitat als estímuls sensorials o interés inhabituals 
en aspectes sensorials de l’entorn

1.  La immensa majoria de les persones 
amb TEA té algun tipus de peculiaritat en la 
percepció sensorial al llarg de la vida. Aquestes 
peculiaritats sensorials inclouen tant una 
hiperreactivitat a estímuls, com per exemple a 
determinats sons o estímuls tàctils, com una 
hiporreactivitat, que es tradueix, per exemple, 
en un llindar del dolor alterat. (Leekam, Nieto, 
Libby, Wing i Gould, 2007); aquests autors 
determinen en un estudi que almenys el 90 % 
de les persones amb TEA d’edats compreses 
entre els 32 mesos i els 38 anys tenien algun 
tipus de peculiaritat sensorial que afecta ben 
sovint més d’una modalitat sensorial.

Les característiques sensorials afecten, sens 
dubte, la qualitat de vida de les persones 
amb TEA. És fonamental, per tant, tindre-ho 
en compte tant durant el procés d’avaluació 
i diagnòstic, com a l’hora de planificar 
intervencions i suports destinats a afavorir la 
seua participació en el context social, educatiu, 
laboral i comunitari en el més ampli sentit.

Concrecions de la característica:

• Interessos sensorials inusuals (cerca 
intensa d’estimulació a partir de les 
sensacions bàsiques de la vista, el tacte, 
l’oïda, el gust o l’olfacte, que estan 
dissociades del seu significat habitual). 
El grau de dificultat el marca el nivell 
en què l’interés anormal pertorba o 
reemplaça “l’ús normal” de l’objecte. Ens 
trobem des de la persona que mostra 
un o dos interessos inusuals, i que no 
limiten el seu aprenentatge, i conductes 

(Dificultat)
24. Dificultat per a processar els inputs sensorials 

i per a integrar-los d’una manera adequada. 
Hiperreactivitat o hiporreactivitat sensorial. 
Aquest aspecte pot originar moments de 
gran estrés en funció de l’organització del 
context en què es troba.

(Barrera)
24. Els diferents contextos escolars estan 

pensats per a les persones que no 
presenten dificultats en la integració 
sensorial.

 
(Necessitats)
18. Habilitar un ambient sensorialment adequat. 

No estressant.
ACCÉS. Materials. Espai.
Conéixer el seu perfil sensorial per a intentar 
eliminar les barreres que es pot trobar a aquest 
nivell en els diferents contextos escolars.
PARTICIPACIÓ. Valors i normes.

(Dificultat)
25. Dificultat en el control de la seua conducta 

adaptativa a causa de la falta d’estratègies 
per a processar els diferents estímuls 
sensorials que es poden presentar en 
l’entorn escolar.

(Barrera)
25. En el context escolar s’observen conductes 

problemàtiques i es realitzen plans 
d’intervenció sense tindre en compte la 
funcionalitat d’aquesta.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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adaptatives fins a la persona que té un 
interés sensorial inusual que li ocupa la 
major part del temps, o, impedeix o limita 
l’ús alternatiu dels materials en la seua 
funció normal.

• Excessiva sensibilitat general al soroll. És 
refereix a una sensibilitat incrementada, 
generalment predicible, a sorolls diaris 
com ara aparells domèstics (aspiradora, 
eixugador de cabells), trànsit, etc., sorolls 
no especialment molestos per als altres, 
més que no la reacció a un soroll inesperat 
i agut com un tro o un altaveu.

• Resposta anormal, negativa a estímuls 
sensorials específics (respostes predicibles 
i específiques a un estímul sensorial 
particular i identificable que provoca una 
reacció emocional negativa d’enuig o 
irritabilitat). Dins de la seua varietat es pot 
observar:

- Respostes negatives, predicibles, a 
estímuls específics, però amb reacció 
lleu o controlable, de manera que no 
provoca evitació o interferència en 
les seues activitats.

- Respostes negatives a estímuls que 
interfereixen en activitats quotidianes 
perquè provoquen enrabiades  
ocasionals, intents per part de l’entorn 
d’evitar l’exposició a aquests estímuls; 
no obstant això, poden corregir-se 
sense dificultat.

- Respostes negatives, predicibles, que 
causen interferència substancial amb 
l’entorn o que impedeixen totalment 
l’activitat.

(Necessitats)
19. Adquirir coneixements per mitjà de tècniques 

de regulació per a poder processar els 
estímuls sensorials. Adquirir tècniques 
d’evitació per mitjà de suports materials 
per a intentar no arribar a la fase d’explosió, 
i controlar així les seues desregulacions 
sensorials que poden provocar dificultats 
en la conducta adaptativa o problemes de 
conducta.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

(Dificultat)
26. Dificultats per a la regulació emocional. 

Perceben i senten de forma diferent de les 
persones neurotípiques i açò fa que fallen 
en els intents d’entendre i desxifrar les 
emocions de la resta i viceversa.

(Barrera)
26. L’ambient escolar, generalment no preveu 

activitats ni per a processar ni per a la 
comprensió ni l’expressió de les emocions.

(Necessitats)
20. Implementar un programa a nivell de centre 

en què es desenvolupe la intel·ligència 
emocional.

PARTICIPACIÓ. Motivació i autoregulació.
Aprendre a entendre les seues emocions i 
sentiments, així com les dels altres. Així mateix, 
desenvolupar habilitats de regulació emocional.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.
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• Les experiències sensorials que les 
persones amb TEA solen tindre en major 
freqüència que la població normotípica 
venen reflectides en aquesta taula 
(Bogdashina, 2007):

• La “Percepció Literal”.

• La “Percepció Gestalt”. 
Monoprocessament.

• Hipersensibilitat.

• Hiposensibilitat.

• Inconsistència de la percepció.

• Percepció fragmentada.

• Percepció distorsionada.

• Agnòsia sensorial.

• Percepció retardada.

• Vulnerabilitat a la sobrecàrrega 
sensorial (freqüència en relació amb 
la població normotípica).

• Sinestèsia.

• Prosopagnòsia.

• Trastorn del processament auditiu 
central.

• Síndrome de Sensibilitat Escotòpica.

• Trastorn/disfunció de la integració 
sensorial.

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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2.2.2. L’alumnat amb TEA segons l’estil 
cognitiu

Goldberg (2002), afirma que l’escorça prefrontal 
sustenta la capacitat per a reconéixer un objecte 
o problema nou, així com per a reconéixer els 
patrons d’una determinada classe familiar 
d’objectes o problemes, la qual cosa és 
fonamental per a accedir a les experiències 
prèvies acumulades i poder, en conseqüència, 
afrontar les noves situacions. Aquesta 
capacitat de reconeixement es converteix, per 
tant, en el principal mecanisme de resolució 
de problemes i de presa de decisions. Aquest 
procés es relaciona al seu torn, amb diferents 
estils cognitius, que incideixen en l’esmentat 
procés de reconeixement de patrons, i s’associa 
a l’escorça prefrontal esquerra o dreta, segons 
continue dependent o no del context.

L’estil cognitiu es converteix en un element 
important del procés d’execució cognitiva. A 
més permet explicar que les alteracions que 
puguen trobar-s’hi, passen a ser considerades 
prototípiques d’una lesió o dèficit funcional de 
tipus frontal, en el qual es localitzen (Muñoz-
Céspedes i al., 2004).
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Aquest dèficit funcional de reconeixement de 
patrons implica:

a) Dificultat per a centrar-se en una tasca i 
finalitzar-la si no n’hi ha un control extern 
estructurat.

b) Presència d’un comportament rígid, 
perseverant, amb conductes estereotipades.

c) Dificultats en l’establiment de nous repertoris 
de conducta.

d) Falta de capacitat per a utilitzar estratègies 
operatives.

e) Limitacions per a realitzar activitats creatives.

f) I al contrari, presentar inflexibilitat cognitiva.

A aquestes implicacions, Tirapu i al. (2012) 
afegeixen:

g) Absència d’estratègies de memòria 
(semàntica).

h) Dificultats per a organitzar temporalment 
els esdeveniments.

i) Dificultats per a realitzar tasques que 
requereixen abstracció, formació de 
conceptes i categories.

j) Dificultats per a inferir o deduir informació, i 
per a utilitzar la informació de forma flexible.

k) Dificultats per a realitzar canvis de 
comportament, i per a respondre a situacions 
noves.

l) Dificultats per a dirigir la pròpia conducta 
orientada a metes.

Comprendre l’estil d’aprenentatge específic 
de l’alumnat amb TEA és una bona manera 
d’aprofundir en el seu coneixement per a 
adoptar mesures educatives adequades a 
dit estil. Ser conscients de la seua forma 
d’aprendre permetrà crear entorns i situacions 
d’ensenyament en què s’aprofiten les seues 
competències i es reduïsquen els efectes 
negatius dels seus dèficits més significatius.
L’estil d’aprenentatge d’aquest alumnat es 
defineix segons les següents característiques:

1. Funcions executives.

2. Memòria.

3. Atenció.

4. Regulació emocional.

5. Pensament visual.

6. Pensament concret.

7. Pensament centrat en els detalls.

8. Construcció del concepte.

9. Destreses motrius.

10. Motivació. 
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2.2.2.1. Funcions executives (FE)

1. El terme funcions executives fa referència a 
les habilitats cognitives per a la regulació de la 
conducta enfocada a un fi o meta. Per a això 
es requereix de la coordinació de la informació 
procedent de distintes entrades, el seu 
processament i la resposta davant d’aquesta, 
cosa que permetrà organitzar i planificar la 
conducta pròpia coordinant la informació 
procedent de distints sistemes d’entrada per a 
aconseguir una meta futura. Es requereix, per 
tant, de les funcions següents: la memòria de 
treball, la planificació, el control d’impulsos, la 
inhibició de respostes inadequades, la presa de 
decisions, la cerca organitzada i la flexibilitat 
de pensament i d’acció (Ozonoff, Roger i 
Pennigton, 1991).

En relació a les funcions executives, la conducta 
i el pensament de les persones amb TEA es 
caracteritza per la inflexibilitat i rigidesa, que 
es fa visible en la presència de conductes i 
interessos repetitius, i també en els processos 
de presa de decisions, o en la planificació, 
organització i resolució de problemes.

En l’entorn escolar, aquestes dificultats 
de control executiu limiten l’autonomia de 
l’alumnat amb TEA a l’hora de realitzar tasques 
ja que té problemes per a determinar per on 
començar, quins passos seguir, sobre quin 
tema ha de realitzar una redacció, quant de 
temps i espai ha de dedicar a cada pregunta 
per a poder acabar un examen i realitzar-lo de 
forma adequada, quin material és necessari 
per a cada assignatura, etc. Aquestes són 
només algunes de les dificultats addicionals 

(Dificultat)
27. Dificultat en les funcions executives: 

planificació, inhibició de respostes, 
flexibilitat i memòria de treball.

(Barrera)
27.  S’espera que l’alumnat treballe de forma 

autònoma i es planifique i s’organitze 
sense cap tipus de dificultat.

(Necessitats)
14. Accedir a la informació i a l’aprenentatge a 

través de l’ensenyament estructurat (què 
faré, quan ho faré a fer, on… organització 
visual del temps de treball, etc.).

ACCÉS. Informació i comunicació.
Aprendre i utilitzar de manera autònoma 
un sistema de comunicació augmentatiu/ 
alternatiu, que l’informe.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

(Dificultat)
11. Dificultat per a anticipar i donar sentit a 

l’activitat, fet que provoca una dificultat 
important per a interpretar adequadament 
les situacions del context.

(Barrera)
11.   A l’aula, així com en la resta dels contextos, no 

s’anticipen les situacions i esdeveniments. 
El professorat pressuposa la interiorització 
d’un horari i d’unes pautes de treball en 
funció de la matèria per part de l’alumnat.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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a què diàriament s’enfronta aquest alumnat 
en situacions escolars i que interfereixen 
negativament en el seu rendiment escolar.

Així, les funcions executives es concreten en 
dificultats com les següents:

• Manifestació d’un patró de conducta 
caracteritzat per “la inèrcia”. És a dir, per 
la dificultat per a començar i planejar 
una tasca, per la persistència en aquesta 
fins a la finalització una vegada ja 
començada. Apareixen a més, la rigidesa 
i la inflexibilitat, així com la incapacitat 
per a inhibir les respostes familiars o 
repetitives (Ozonoff i al., 1994).

• Alteracions de la parla i del llenguatge. 
Un pensament ha de mantindre’s en la 
memòria de treball mentre que s’estiga 
organitzant i produint la resposta. De 
vegades una persona amb TEA pot voler 
dir alguna cosa i, no obstant això, tindre 
dificultats per a trobar o produir les 
paraules correctes que expressen allò que 
vol dir, o simplement per donar-hi forma. 
Generalment troben menys dificultats en 
entorns habituals, perquè es troben amb 
persones i situacions que els són familiars. 
Però en altres contextos o entorns, pot 
aparéixer la incapacitat esmentada, 
malgrat saber com resoldre-la. Aquest 
procés que és quasi automàtic per a la 
majoria de les persones, és un procés 
difícil per a una persona amb dèficit de les 
funcions executives.

(Necessitats)
9. Accedir a la informació i comunicació oral o 

escrita, amb alternatives múltiples per a la 
percepció sensorial o visual. Amb l’ajuda de 
materials adaptats, tècnics i productes de 
suport (anticipants visuals i material analògic, 
tauletes digitals, etc.).

ACCÉS. Informació i comunicació.
Desenvolupar estratègies per al treball autònom, 
la planificació i l’organització (interlocutòria 
sobre instruccions).
APRENENTATGE. Autonomia per a l’aprenentatge.

(Dificultat)
12. Dificultat per a la planificació, inhibició de 

respostes prepotents i flexibles adaptades 
al context. A l’aula, açò pot ocasionar que 
requerisquen en tot moment una guia 
i orientació, tant curriculars, com per al 
temps per a desenvolupar-se socialment.

(Barrera)
12.    A l’escola, s’espera que l’alumnat comprenga 

les normes, es comporte d’una manera 
esperada, i inicie i complete les tasques de 
forma autònoma i apropiada.

(Necessitats)
10.
-Desenvolupar estratègies d’inhibició de 

conductes, de planificació, organització i 
autoregulació (principi de formes d’implicació).

APRENENTATGE. Autonomia per a l’aprenentatge.
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2.2.2.2. Memòria. (EM)

1. Les característiques principals de la 
“memòria en l’autisme” són la Gestalt (tots els 
sentits), la literalitat (realisme) i l’associació 
sobre un aspecte sensorial concret.

L’alumnat amb TEA mostra una memòria 
excel·lent, però aquesta és selectiva i no s’ajusta 
a la manera habitual de processar i retindre 
la informació com en el desenvolupament 
normotípic (per exemple, retenció i recuperació 
d’informació significativa, o la necessitat 
d’agrupar els elements individuals en unitats 
majors que siguen coherents). Generalment, 
mostra una extraordinària memòria mecànica 
que li permet retindre i recordar gran quantitat 
de dades i informació específica. No obstant 
això, aquesta habilitat pot resultar enganyosa, 
ja que ser capaç d’aprendre moltes dades, 
no significa ni que aquestes s’aprenguen de 
manera significativa i funcional ni que n’hi 
haja una comprensió adequada. D’altra banda, 
aquesta excel·lent memòria mecànica pot 
confondre els adults, que quan escolten com 
empra un vocabulari tan elaborat, assumeixen 
que la comprensió d’aquest també és 
adequada, quan, tot al contrari, l’experiència 
demostra que moltes vegades aquesta relació 
ús-comprensió no és real.

Característiques favorables:

• Oliver Sacks afirma que en aquest tipus 
de memòria hi ha una connexió entre 
l’escena i el temps, entre el contingut i el 
context (anomenada memòria concreta) 
que provoca un sorprenent poder de 
memòria literal, la qual és molt comuna 

(Dificultat)
28. Deficiència en l’organització dels coneixements 

adquirits, provocada per una memòria 
multidimensional i multisensorial.

(Barrera)
28. L’aprenentatge en les activitats escolars 

és cíclic i es basa en la relació amb els  
coneixements previs, la qual cosa permet 
la posterior recuperació dels aprenentatges 
adquirits.

(Necessitats)
14.
-Accedir a la informació i a l’aprenentatge 

mitjançant l’ensenyament estructurat (què 
faré, quan ho faré, on, etc., organització visual 
del temps de treball)

ACCÉS. Informació i comunicació.
-Aprendre i utilitzar de manera autònoma 

un sistema de comunicació augmentatiu/ 
alternatiu, que l’informe.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

(Dificultat)
29. Dificultat per a extraure els continguts 

rellevants de les exposicions.

(Barrera)
29. Es dona per descomptat que l’alumnat 

atén el que el professorat explica i vol 
destacar, sense assegurar-se que està fent 
atenció a les coses rellevants i retenint les 
importants.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA»63

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT

entre persones amb autisme d’habilitats 
especials savants: llista de telèfons, llista 
de ciutats, etc. Savant: càmera fotogràfica, 
capaç de després de sobrevolar una ciutat 
durant 2 hores, dibuixar minuciosament 
tots els seus edificis, carrers, monuments, 
etc.

• Se sap que algunes persones amb 
autisme tenen la capacitat de lletrejar 
molt bé gràcies a la seua memòria visual 
fotogràfica: alhora que lligen i memoritzen 
amb rapidesa l’ortografia de les paraules; 
quan lletregen malament una paraula, 
acudeixen al seu catàleg mental de dades 
per a recordar quina ortografia és la que 
més s’ajusta a la paraula (O’Nelly, 1999). 

• Algunes persones amb autisme tenen 
una memòria auditiva molt bona, 
memòria sonora (Williams, 1996), que 
els permet repetir -tornar a reproduir-, 
llargues sèries de frases que han sentit 
anteriorment. (ecolàlia diferida).

• Quan les instruccions verbals es presenten 
per mitjà de passos visuals (imatges, 
fotografies, etc.), els resulta més fàcil, 
ja que els ajuda a “traduir” el missatge 
auditiu i convertir-lo en un mode visual 
intern.

Característiques desfavorables:

• Dificultats per a extraure les característiques 
rellevants d’alguns records particulars, a fi 
de poder construir un record general i amb 
sentit.

(Necessitats)
21.
-Accedir a l’aprenentatge amb materials de 

suport que presenten els continguts de forma 
simplificada i que en destaquen les coses més 
importants.

ACCÉS. Materials.
-Desenvolupar estratègies per a poder 

diferenciar les coses importants de les  
anecdòtiques en les explicacions, les lectures, 
i els diferents contextos.

APRENENTATGE. Autonomia per a 
l’aprenentatge.

(Dificultat)
30. Dificultat en la memòria auditiva a curt 

termini.

(Barrera)
30. Parlar-li ràpid, diverses ordres seguides i 

llargues.

(Necessitats)
22.
-Accedir a la informació verbal amb ordres curtes, 

per passos, i amb suport visual, que li permeten 
entendre el missatge i les  instruccions i que 
alhora l’ajude a automatitzar les accions que 
ha de realitzar.

ACCÉS. Informació i comunicació.
-Desenvolupar habilitats per a col·laborar en 

equips de treball, tot comprenent els missatges 
que rep, o sabent explicar les característiques 
dels missatges amb què ha de parlar als 
companys.

PARTICIPACIÓ. Interacció grupal.
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• Sovint les persones amb autisme tenen 
una memòria auditiva a curt termini molt 
pobra. Tenen dificultats per a recordar les 
instruccions auditives formades per tres 
o més passos (ordres amb tres o més 
instruccions).

• Poden aparéixer marcades dificultats 
en relació a la memòria de treball en 
general (una habilitat que s’inclou dins 
de les anomenades funcions executives) 
que són les que permeten, per exemple, 
mantindre activa la informació rellevant 
mentre tractem de resoldre un problema.

• Jordà i Powell (1995), consideren que 
la principal dificultat de la memòria en 
l’autisme és el problema que es té per a 
desenvolupar una memòria personal per 
episodis (memòria autobiogràfica), és a 
dir, l’impediment que es té per a sentir-se 
u mateix com a part dels esdeveniments, 
fet que porta a patir dificultats en el 
desenvolupament dels records personals.

• Dificultats concretes en la recuperació del 
que es memoritza. Moltes persones amb 
autisme són incapaces de recuperar els 
records si no és que algun fet en provoque 
l’aparició. No obstant això, si se’ls dona 
pistes o se’ls provoca amb una imatge, un 
so, una olor, un sabor, etc., disparen tota 
una seqüència de records. Pareix que no 
tinguen un control conscient de la seua 
“base de dades” i necessiten que algun 
fet desencadene de manera correcta 
l’eixida d’informació.

• Emmagatzemament dels records visuals, 
auditius, olfactius, gustatius i tàctils d’una 
forma molt real. Per exemple, pensar en 

(Dificultat)
31. Dificultat per a recuperar els records de 

forma voluntària.

(Barrera)
31. Els senyals per a recuperar els coneixements 

adquirits no serveixen per a l’alumnat amb 
TEA.

(Necessitats)
23.
-Accedir als entorns que estiguen ben 

organitzats, i l’estructura dels quals facilite la 
creació d’hàbits, de rutines i de l’organització de 
les tasques amb connectors que els permeten 
ordenar les seues activitats i amb això les 
associacions dels seus aprenentatges per a 
poder accedir al record amb més facilitat.

ACCÉS. Materials.
-Desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge 

autònom, tot establint marcadors per a 
organitzar la memorització i la seua posterior 
recuperació.

APRENENTATGE. Autonomia per a 
l’aprenentatge.

(Dificultat)
32. Dificultat per a memoritzar continguts d’una 

forma abstracta o continguts emocionals. 
És una memòria literal, perceptiva, etc.

(Barrera)
32. Explicacions a l’aula utilitzant frases fetes, 

amb doble sentit, ironia, etc.
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textures que odien pot fer que patisquen 
calfreds, que se’ls posa la pell de gallina 
i que tinguen un sentiment general de 
malestar (Willey, 1999).

2. Memòria associativa. La memòria en 
l’autisme sovint es descriu com una memòria 
associativa o memòria en sèrie (Williams, 1996). 
Es diferencia de l’ordinària (memòria verbal) en 
la manera en què es desenvolupa: la memòria 
verbal és lineal i la memòria associativa és no 
lineal (Grandin, 1996a), i la poden desencadenar 
diversos estímuls sensorials, com algunes 
olors, determinats colors o pautes, tactes, 
moviments físics, combinació de sons o 
paraules. Per exemple:

• “La paraula davall va provocar que T. 
Grandin s’imaginara a ella mateixa 
passant per davall de les taules del col·legi 
durant un exercici d’atac aeri. Després 
va continuar “reproduint el vídeo” de la 
professora renyant-la per haver colpejat 
Alfred quan aquest li va tacar la sabata, 
i “a continuació va veure” submarins a 
l’Antàrtic i la cançó dels Beatles “Yellow 
Submarine” (Submarí groc). Si deixava 
que la seua ment parara en la imatge 
del submarí groc, llavors podia sentir la 
cançó i començava a cantussejar. Quan 
arribava a la part en què la gent pujava a 
bord, la seua associació es desviava cap a 
la passarel·la d’un vaixell que havia vist a 
Austràlia, etc.” (Grandin, 2000).

• Xavi (3 anys i 2 mesos), està assegut a 
l’estora, jugant amb diversos objectes, 
molt tranquil i entretingut, mentre sa 
mare i jo estem conversant. De sobte 

(Necessitats)
5.
-Adquirir i desenvolupar habilitats socials 

necessàries per a la interacció social: frases 
freqüents de doble sentit, paraules de 
contingut emocional.

PARTICIPACIÓ. Interacció grupal.

24.
-Desenvolupar habilitats per a la comunicació 

interpersonal, i per a establir relacions d’amistat 
i ajuda mútua. Fer especial atenció a les 
expressions amb major component emocional 
o abstracte.

PARTICIPACIÓ. Relacions interpersonals.
-Aprendre expressament vocabulari, expressions 

abstractes i d’emocions, pròpies de l’edat.
APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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agafa un dau de fusta, veu la lletra “P”, i 
mirant al buit, inicia una sèrie de paraules: 
xiulet [pito en castellà], peluix, pilota, papà, 
papallona, pum, pum-pum-pum, rata-pum-
pum-pum. Para i s’alça, va caminant cap 
a una cadira, taral·larejant pam-pam-
pam-tampatantam i seu a la cadira, deixa 
de vocalitzar, mira la mare amb cara de 
tristesa i crida: banda, orquestra, banda, 
instruments; Castelló, Castelló; festa, festa, 
instruments. Es… llança corrents als 
braços de sa mare, cridant entre plors: 
instruments, instruments, Castelló. Els… 
instruments són el seu major centre 
d’interés en aquest moment, i venint 
a l’entrevista s’havien creuat amb una 
banda de música (Barrios, 2015).

Molts xiquets i xiquetes amb autisme usen 
aquesta memòria en sèrie (o associativa) com 
una forma de compensar la seua incapacitat 
per a processar la informació d’una manera 
ràpida (processament retardat): no processen 
la informació al mateix temps en què aquesta 
es desenvolupa. Sovint no poden seguir el 
fil de la conversa, ja que és possible que en 
el breu espai de temps que existeix entre les 
dues meitats d’una frase sorgisquen noves 
pistes, nous canals, que porten a altres, i 
així una vegada i una altra (Williams, 1996). 
Simplement no poden detindre les associacions 
interminables (Grandin, 1996a) i ben sovint fan 
ús de les cançons, música de publicitat, etc. per 
a respondre (ecolàlies diferides).

Sens dubte és aquest un camp molt atractiu, 
en el qual es necessiten molta investigació i 
bones pràctiques educatives.

(Dificultat)
33. Dificultat per a la memòria de treball.

(Barrera)
33. Materials poc estructurats, complexos, amb 

molts estímuls.

(Necessitats)
23.
-Accedir a entorns ben organitzats i estructurats 

que faciliten la creació d’hàbits, de rutines, i de 
l’organització de les tasques amb connectors 
que els permeten ordenar les seues activitats 
i amb això les associacions dels seus 
aprenentatges per a poder accedir al record 
amb més facilitat.

ACCÉS. Materials.
-Desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge 

autònom, tot establint marcadors, per a 
organitzar la memorització i la seua posterior 
recuperació.

APRENENTATGE. Autonomia per a 
l’aprenentatge.
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2.2.2.3. Atenció (AT)

1. L’alumnat amb TEA pot mostrar excel·lents 
nivells d’atenció sostinguda en aquelles tasques 
que resulten gratificants o motivadores.

No obstant això, davant de tasques escolars, 
situacions socials o activitats menys atractives 
per a ells, poden presentar baixa resistència a 
la distracció i mostrar dificultat per a inhibir o 
enretirar la seua atenció d’estímuls irrellevants 
(com són els sorolls ambientals).

Concrecions de la característica:

• La dificultat per a fer atenció d’una manera 
selectiva als estímuls amb significat al 
mateix temps que s’ignoren aquells que 
resulten irrellevants, processos que són 
rellevants per al funcionament cognitiu. 
Només poden processar conscientment 
una quantitat limitada d’estímuls i és 
primordial prendre la decisió de quins 
estímuls processaran en cada situació. 
L’atenció selectiva danyada origina un 
increment en la distracció i fan disminuir 
el funcionament cognitiu, ja que les 
respostes als estímuls irrellevants 
interfereixen en el processament de 
la informació desitjada. Frith (1989) 
parla d’enfocament idiosincràtic d’atenció. 
Possiblement, les característiques 
perceptivosensorials de l’alumnat amb 
TEA expliquen en part aquest fet.

• Limitada habilitat per a canviar el focus 
atencional. Es donen els extrems d’una 
extraordinària resistència, a canviar de 
focus quan aquest és del seu interés, i un 
continu canvi sobre aspectes irrellevants 

ATENCIÓ SELECTIVA

(Dificultat)
34. Dificultat per a atendre les coses importants 

abans que les intranscendents.

(Barrera)
34. A l’aula es donen instruccions a tot el grup 

alhora, sent un estímul més entre els que 
s’hi donen.

(Necessitats)
6.
-Accedir a la informació i comunicació oral i 

escrita amb múltiples formes de percepció 
sensorial, visual, auditiva (centrar l’atenció), i 
destacar el que és  vertaderament important 
del contingut.

ACCÉS. Informació i comunicació.
-Desenvolupar habilitats per a aprendre a fixar 

l’atenció sobre el focus concret d’estudi, sobre 
el contingut que en aquell moment s’imparteix 
a l’aula.

APRENENTATGE. Autonomia d’aprenentatge.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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de l’entorn quan no ho és. L’atenció 
sostinguda es relaciona més aviat amb la 
capacitat de concentració. Les persones 
amb autisme no tenen dificultat per 
a focalitzar l’atenció, però sí que es 
mostren més lentes i menys precises 
quan han de canviar ràpidament l’atenció 
entre modalitats sensorials. Aquesta 
peculiaritat, de dificultat en la desconnexió, 
pot explicar una atenció ‘hiperfocalitzada’, 
que provoca que les persones amb TEA 
romanguen centrades en alguns estímuls 
durant més temps que el que s’observa en 
persones amb desenvolupament normal 
(Martos-Pérez, 2008).

• Dificultat per a inhibir mons imaginaris. 
Hi ha professorat que descriu com, en 
situacions de major demanda social, 
l’alumnat amb TEA es capbussa en els 
seus pensaments, en les seues històries, 
i deixa de fer atenció al context.

• A fi d’evitar la sobrecàrrega d’informació 
sensorial, l’alumnat amb TEA 
adquireix estratègies i compensacions 
voluntàries i involuntàries, com ara 
el monoprocessament, quan centra 
l’atenció en un únic canal, o la denominada 
percepció en túnel, quan es concentra 
en un detall en compte de fer-ho en 
el conjunt. Sovint la persona amb TEA 
compara la seua pauta d’atenció amb la 
imatge de tindre “una ment semblant 
a una llanterna”, o “un raig làser” que 
destaca únicament un punt en particular 
(una zona de gran enfocament), i que 
deixa la resta de coses del voltant  d’un 
color fosc i borrós (Blackburn, 1999; Neill, 
1999; Murray, 1992)

CANVI DE FOCUS ATENCIONAL

(Dificultat)
35. Dificultat per a canviar el focus atencional 

d’unes activitats a altres.

(Barrera)
35. No hi ha estímuls anticipatoris, ni senyals, 

auditius, visuals, que anticipen el canvi 
d’activitat…

(Necessitats)
25.
-Accedir als entorns que estiguen ben 

organitzats, i l’estructura dels quals facilite la 
creació d’hàbits, les rutines, i l’organització de 
les tasques amb connectors que els permeten 
anticipar les seues activitats, per a facilitar el 
canvi atencional i puguen atendre les coses 
importants d’aquell moment i amb això les 
associacions dels seus aprenentatges.

ACCÉS. Materials.
-Desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge 

autònom, tot establint marcadors, per a facilitar 
l’anticipació de les activitats i amb això el canvi 
atencional.

APRENENTATGE. Autonomia per a 
l’aprenentatge.
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• El problema d’atenció més comuna en 
l’alumnat amb TEA és la impossibilitat 
d’establir i mantindre l’atenció conjunta, 
és a dir, la capacitat per a fer atenció 
als mateixos estímuls que les persones 
normotípiques, la qual cosa fa que no 
puguen compartir experiències. Atés 
que la tasca d’atenció conjunta implica 
una atenció dividida quan una persona 
ha de fer atenció tant a l’objecte com 
a la persona amb què se suposa que 
ha de compartir l’experiència, una 
persona amb TEA sovint no aconsegueix 
controlar ambdós focus, l’objecte i la 
persona interlocutora. Açò impedeix que 
comprenga el significat de la interacció 
i li dificulta el desenvolupament social 
i cultural. Dins d’aquesta dificultat 
d’atenció conjunta presenten una 
major limitació en la capacitat d’atenció 
conjunta com a iniciativa pròpia, que 
suposa una tendència a iniciar de manera 
espontània la conducta de coordinació 
social de l’atenció i implica processos 
executius i de motivació social.

Aquestes dificultats d’atenció es fan molt 
més evidents en les situacions de relació 
interpersonal, situacions que li resulten 
complicades, menys significatives i més difícils 
de comprendre.

Moltes vegades ens queixem de la seua falta 
d’atenció envers les persones. Pareix ignorar les 
persones o usar-les com “instruments” per a 
aconseguir el que vol. Podem trobar l’explicació 
a aquestes actuacions: les persones amb TEA 
són incapaces de dividir la seua atenció entre 
l’objecte que volen i la persona que està “en 

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA

ATENCIÓ SOSTINGUDA

(Dificultat)
22. Dificultat per a motivar-los pel que no 

és el seu centre d’interés. Obsessió per 
interessos restringits. Dificultat per a 
detectar els senyals no verbals, o falta 
d’interés pel tema de l’interlocutor.

(Barrera)
22. El professorat intenta motivar els aprenents 

en funció dels interessos típics de l’edat. 
En el context d’aula es valora que tinguen 
xicotets interessos canviants i circumscrits 
al temari que corresponga.

(Necessitats)
17.
-Desenvolupar la motivació envers l’aprenentatge, 

incrementant progressivament els seus centres 
d’interés (aspecte extern de la motivació).

PARTICIPACIÓ. Motivació i autoregulació.
APRENENTATGE. Autonomia per a 
l’aprenentatge.

(Dificultat)
36. Dificultat per a mantindre tots els sentits 

habilitats per a l’entrada d’informació.

(Barrera)
36. L’alumnat canvia entre els diferents estímuls 

de l’ambient, sense filtrar les coses realment 
importants en aqueix moment per al grup.
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el seu camí”, de manera que processen “els 
trossos d’informació” (l’objecte i la persona, 
o inclús parts d’aquests) simultàniament. En 
aquest cas ni perceben la persona com a tal ni 
tan sols en noten la presència.

És important, per tant, assumir que les persones 
amb TEA no sempre veuen o assimilen les 
coses de la mateixa manera que les persones 
normotípiques.

(Necessitats)
21.
-Accedir a l’aprenentatge amb materials de 

suport que presenten els continguts de forma 
simplificada i que destaquen les coses més 
importants.

ACCÉS. Materials.
-Desenvolupar estratègies per a poder 

diferenciar les coses importants de les 
anecdòtiques en les explicacions, les lectures, 
i els diferents contextos.

APRENENTATGE. Autonomia per a 
l’aprenentatge

17.
-Desenvolupar motivació envers l’aprenentatge, 

incrementant progressivament els seus centres 
d’interés (aspecte extern de la motivació).

PARTICIPACIÓ. Motivació i autoregulació.
APRENENTATGE. Autonomia per a 
l’aprenentatge.

ATENCIÓ CONJUNTA

(Dificultat)
37. Dificultat per a filtrar entre els estímuls de 

l’ambient els importants, els que són el 
centre d’interés i d’estudi del grup classe.

(Barrera)
37. A l’aula, en moltes exposicions i activitats, no 

es comprova quin ha sigut el focus en què 
l’alumnat s’ha fixat.
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(Necessitats)
6.
-Accedir a la informació i comunicació oral i 

escrita amb múltiples formes de percepció 
sensorial, visual, auditiva. (centrar l’atenció). 
Destacar les coses  vertaderament importants 
del contingut.

ACCÉS. Informació i comunicació.
-Desenvolupar habilitats per a aprendre a fixar 

la seua atenció sobre el focus concret d’estudi, 
sobre el contingut que en aquell moment 
s’imparteix a l’aula.

APRENENTATGE. Autonomia d’aprenentatge.

(Dificultat)
38. Dificultat atencional en les situacions de 

relació interpersonal.
-Falta de percepció social. Falta d’utilització i 

comprensió de la mirada, el somriure, gestos 
facials, corporals i de l’entonació de la veu.

-Dificultats en la comprensió de la comunicació 
no verbal, i per tant en la comprensió de l’entorn 
social.

(Barrera)
38. A l’aula, la interacció social amb el professorat 

i amb la resta de l’alumnat es basa en 
matisos de la seua comunicació a través 
del to de veu, la mirada, i els gestos facials 
i corporals.

(Necessitats)
3.
-Accedir a la comunicació amb materials 

didàctics adaptats, amb materials tècnics i 
recursos personals.

ACCÉS. Materials i personals.
-Aprendre i desenvolupar estratègies verbals 

i no verbals per a fer possible la comunicació 
social.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.
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PROCESSAMENT LENT

(Dificultat)
39. Dificultat per al processament normal de

la informació. Es tradueixen les paraules a
imatges, es visualitza i experimenta tot el
record: vista, olor, oïda, etc.

(Barrera)
39. El grup aula, habitualment, du el seu ritme

d’aprenentatge, independentment de les
diferents velocitats de processament de la
informació de cada alumne o alumna.

(Necessitats)
26. Donar suport amb materials adaptats:

simplificats, concrets i visuals, que faciliten
el processament de la informació i que
ajuden a aconseguir els objectius en passos
xicotets i a la velocitat de processament
requerida.

ACCËS. Materials.
- Consolidar els coneixements i aprenentatges

d’un nivell o etapa en més temps del que està
prescrit per a tot l’alumnat, per tal de consolidar 
els objectius generals i les competències clau
d’acord amb la velocitat de processament de la
informació.

APRENENTATGE. Adequacions temporals.
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2.2.2.4. Regulació emocional (RE)

1. L’alumnat amb TEA té un “risc elevat” 
d’experimentar estats d’irregularitat emocional 
segons Prizant i cols. (2006) deguts a:

• Dificultats de comprensió social.

• Dificultats de comunicació social.

• Diferències de processament sensorial.

• Estratègies reguladores limitades o 
ineficaces.   

Té una gran dificultat per a la identificació, per 
a l’expressió, per a trobar causalitat i per a 
regular   emocions bàsiques com l’alegria, la 
tristesa, l’enuig, la por; i més complexes com 
el consol, l’orgull, l’amistat, etc., especialment 
les emocions negatives, les que no el fan sentir 
bé, les que li generen malestar, i són font de 
conflictes i problemes conductuals.

Amb l’alumnat TEA és imprescindible treballar 
l’autoregulació emocional. La capacitat 
d’autoregulació i la regulació mútua li permeten 
organitzar-se i centrar-se, resoldre problemes, 
comunicar-se, mantindre la implicació social, 
tindre predisposició per a l’aprenentatge, etc.

El paper del professorat és fonamental a l’hora 
d’anar incorporant o descobrint les estratègies 
d’afrontament. A més, els estats d’excitació han 
d’estar supervisats contínuament.

Els suports transaccionals (suport a les decisions, 
als sistemes estratègics, etc.), s’utilitzen per a 
fomentar la participació activa i autònoma en 
les activitats.

(Dificultat)
26. Dificultats per a la regulació emocional. 

Percep i sent de forma diferent que  les 
persones neurotípiques i açò fa que falle 
en els intents d’entendre i desxifrar les 
emocions.

(Barrera)
26. L’ambient escolar, generalment no preveu 

activitats ni per a processar ni per a la 
comprensió ni l’expressió de les emocions.

(Necessitats)
20.
-Implementar un programa a nivell de centre en 

què es desenvolupe la intel·ligència emocional.
PARTICIPACIÓ. Motivació i autoregulació
-Aprendre a entendre les seues emocions i 

sentiments, així com les dels altres. Així mateix, 
desenvolupar habilitats de regulació emocional.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

(Dificultat)
40. Dificultat per a autoregular-se emocionalment, 

la qual cosa provoca un alt nivell d’estrés i 
ansietat.

(Barrera)
40. Falta de coneixement per part del professorat 

sobre tècniques i estratègies que fomenten 
la capacitat d’autoregulació i regulació 
emocional.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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(Necessitats)
1.
-Conéixer i respectar la diversitat funcional. 

Conéixer l’alumnat amb TEA des de dins.
Aprenentatge de l’entorn per a conéixer com és 
l’alumnat amb TEA.
PARTICIPACIÓ. Valors i normes.
SENSIBILITZACIÓ DEL PROFESSORAT.

18.
-Habilitar un ambient sensorialment adequat. 

No estressant.
ACCÉS. Materials. Espais.
-Conéixer el seu perfil sensorial per a intentar 

eliminar les barreres que es pot trobar en aquest 
nivell en els diferents contextos escolars.

PARTICIPACIÓ. Valors i normes.

19.
-Adquirir coneixements per mitjà de tècniques 

de regulació per a poder processar els estímuls 
sensorials. Adquirir tècniques d’evitació per 
mitjà de suports materials per a intentar no 
arribar a la fase d’explosió i controlar així les 
seues desregulacions sensorials que poden 
comportar dificultats en la conducta adaptativa 
o problemes de conducta.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.
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2.2.2.5. Pensament visual (PV)

1. La majoria de les persones amb TEA mostren 
una clara preferència per la informació que 
reben de manera visual.

Actualment tenim múltiples relats autobiogràfics 
de persones amb TEA -Grandin (1995), Lissner 
(1992)-, en els quals les mateixes persones 
amb TEA s’autodefineixen com “pensadors i 
aprenents visuals”, i són molts els estudis que han 
demostrat que aquestes persones comprenen, 
assimilen i retenen millor la informació que els 
arriba per la via visual. Enfront de la tendència de 
la majoria de les persones a pensar en paraules, 
les persones amb TEA mostren una clara 
tendència a pensar en imatges. Imatges amb 
què es representen paraules, idees i conceptes 
abstractes.

La majoria de les estratègies educatives que 
s’empren actualment es troben suport en 
materials visuals (fotografies, pictogrames, 
esquemes, llenguatge escrit, etc.) ja que ha 
quedat clarament demostrat que aprofitant 
aquesta facilitat per al processament i la retenció 
de la informació visual aquests alumnes aprenen 
millor i més ràpidament (Savner i al., 2000; Gray, 
1998).

Segons expressa Grandin (1996.a): Per als que 
tenen un pensament molt visual, les paraules 
són com un segon llenguatge”. Els pensadors 
visuals ben sovint tenen dificultats amb la 
informació verbal d’extensió llarga i prefereixen 
els textos escrits:

IMPLICACIONS SOBRE L’APRENENTATGE

(Dificultat)
41. Dificultat per a comprendre llenguatge oral, 

abstracte o no explícit.

(Barrera)
41. Mètode d’ensenyament tradicional, basat 

essencialment en el llenguatge parlat i en el 
diàleg. Ús d’un llenguatge abstracte.

(Necessitats)
27.
-Dirigir-s’hi amb un llenguatge concret, per a 

afavorir la representació i la comprensió. Fer 
especial atenció a l’explicació dels conceptes 
abstractes i emocionals.

ACCÉS. Informació i comunicació.
-Consolidar coneixements i destreses tot fent 

atenció especial a l’explicació dels conceptes 
abstractes i emocionals.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.
 
28.
-Usar material de suport visual (mapes 

conceptuals, imatges, esquemes) que 
acompanyen la teoria, i eliminar la sobrecàrrega 
d’estímuls.

ACCÉS. Materials.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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IMPLICACIONS SOBRE LA MEMÒRIA

(Dificultat)
42. Dificultat en la memòria multidimensional i 

multisensorial que recolza en associacions 
concretes i literals.

(Barrera)
42. Generalment no es creen nexes o relacions 

significatives entre els conceptes i entre 
aquests i les categories.

(Necessitats)
23.
-Accedir als entorns que estiguen ben 

organitzats, i l’estructura dels quals facilite la 
creació d’hàbits, rutines, i d’organització de les 
tasques amb connectors que permeten ordenar 
les  activitats i amb això les associacions dels 
seus aprenentatges, per a poder accedir al 
record amb més facilitat.

ACCÉS. Materials.
-Desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge 

autònom, tot establint marcadors per a 
organitzar la memorització i la seua posterior 
recuperació.

APRENENTATGE. Autonomia per a 
l’aprenentatge.

“Quan llig, trasllade les paraules escrites i les 
convertisc en pel·lícules a color o simplement 
emmagatzeme la foto de la pàgina que llegiré 
més tard. Quan recupere el material, puc veure 
una fotocòpia de cada pàgina en la meua 
imaginació.”

Les pautes de pensament visual són diferents 
depenent de la persona en qüestió. Per a un 
pensador visual, no ser capaç de visualitzar 
amb rapidesa tot allò que es diu, o retindre 
mentalment totes les imatges visuals, vol dir 
que els missatges verbals no es tradueixen i 
que, per tant, no tenen cap significat. Aquesta 
és la raó per la qual les persones amb autisme 
tenen sovint problemes per a aprendre les 
idees abstractes que no es poden pensar a 
través d’imatges. Per a aprendre els conceptes 
abstractes usen imatges visuals. Per exemple, 
algunes persones amb autisme usen la imatge 
de “portes corredisses” per a entendre les 
relacions personals (Grandin, 1996a; Park i 
Youderin, 1974).

Concrecions de la característica:

• Els pensadors visuals poden entendre 
els pensaments i les intencions d’altres 
persones visualitzant el que una altra 
persona pot veure. En aquelles tasques 
més complexes de  la  Teoria de la Ment, 
el problema que més sovinteja és aquell 
relacionat amb el funcionament de la 
memòria a curt termini i no amb l’absència 
de la pròpia Teoria de la Ment. Per 
exemple, T. Grandin pot resoldre el test de 
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Teoria de la Ment, si se li permet escriure la 
seqüència dels esdeveniments (Grandin, 
1999).

• A diferència de la majoria de les persones, 
que pensen del general a l’específic, 
els pensadors visuals es mouen en una 
espècie de projecció de vídeo d’imatges 
especifiques) per a després passar a 
la generalització i als conceptes. Per 
exemple: el concepte gos (Grandin, 2006).

• Encara que la majoria de les persones amb 
TEA són visuals, algunes persones amb 
autisme no ho són, i poden pensar com si 
tingueren “extractes de cintes d’àudio”. En 
compte d’usar imatges visuals, treballen 
amb extractes d’àudio específics (Grandin, 
2000). “Veuen” millor amb les orelles, ja 
que emmagatzemen les “imatges d’àudio” 
amb tota la informació sonora detallada, 
i “lligen” aquests textos d’àudio. Per als 
pensadors auditius, els senyals sonors són 
molt més fàcils d’entendre que qualsevol 
altra imatge visual, com poden ser les 
postures del cos, les expressions facials i 
els gestos.

IMPLICACIONS SOBRE LA VELOCITAT
DE PROCESSAMENT

(Dificultat)
43. Dificultat per a processar ràpidament la 

informació, i per tant per a entendre les 
paraules. Es tradueixen les paraules a 
imatges, es visualitza i s’experimenta tot el 
record: vista, olor, oïda, etc.

(Barrera)
43. A les aules, quan es porta un ritme estàndard, 

determinat pel “clixé” del curs on es troba i 
per l’editorial triada.

(Necessitats)
26.
-Ajudar-se de materials adaptats: simplificats, 

concrets, i visuals, que faciliten el processament 
de la informació aconseguint els objectius 
en xicotets passos i a la seua velocitat de 
processament.

ACCÉS. Materials.
-Consolidar els coneixements i aprenentatges 

d’un nivell o etapa, en més temps del que es 
prescriu per a tot l’alumnat, per a consolidar 
els objectius generals i les competències clau 
en funció de la seua velocitat de processar la 
informació.

APRENENTATGE. Adequacions temporals.
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IMPLICACIONS SOBRE LA MEMÒRIA
DE TREBALL

(Dificultat)
44. Dificultats en la memòria de treball.

(Barrera)
44. Habitualment la supervisió dels treballs i de 

les indicacions de deures, etc., són per al 
grup classe, i no individuals.

(Necessitats)
23.
-Accedir als entorns que estiguen ben 

organitzats, i l’estructura dels quals facilite la 
creació d’hàbits, rutines, i l’organització de les 
tasques amb connectors que els permeten 
ordenar les seues activitats i amb això les 
associacions dels seus aprenentatges, per a 
poder accedir al record amb més facilitat.

ACCÉS. Materials.
-Desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge 

autònom, establint marcadors, per a organitzar 
la memorització i la seua posterior recuperació.

APRENENTATGE. Autonomia per a 
l’aprenentatge.

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

80»Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA

2.2.2.6. Pensament centrat en els detalls (PD)

1. Frith (1989) va encunyar el terme coherència 
central per a referir-se la tendència que mostren 
la majoria de les persones a processar la 
informació dins d’un context global de significat. 
Enfront d’aquesta tendència, s’ha descrit que les 
persones amb TEA, mostren un estil cognitiu 
dominat per un processament centrat en els 
detalls, en el qual  capten i retenen els detalls 
a costa d’un significat global i contextualitzat. 
Aquesta tendència a la percepció centrada en 
les parts en compte de fer-ho en el tot, podria 
estar en la base d’alguns dels comportaments 
i comentaris idiosincràtics que observem en les 
persones amb TEA:

“Treballant la comprensió d’emocions amb 
Xavi, estàvem veient distints dibuixos en 
què els personatges mostraven determinats 
sentiments, fàcils d’identificar tant per les seues 
expressions facials com per les claus contextuals: 
un xiquet somrient perquè tenia un regal, una 
xiqueta enfadada perquè se li havia trencat la 
nina, o una xiqueta plorant perquè havia caigut 
de la bicicleta. Quan es va preguntar a Xavi que 
com estava la xiqueta que plorava, va respondre 
adequadament que estava trista i que plorava, 
però quan se li preguntà per l’origen o la causa 
d’aquest sentiment, Xavi va respondre per a 
la nostra sorpresa: “està trista perquè té dues 
lletres als genolls». Efectivament els arraps que 
la xiqueta tenia dibuixats als genolls pareixien 
enes, però no en aquell context (una bicicleta 
tirada a terra, al seu costat, els genolls rojos, 
l’expressió de dolor, etc.)”

IMPLICACIONS SOBRE
LA COMPRENSIÓ DE LES ACTIVITATS I ELS 

MATERIALS ESCOLARS

(Dificultat)
45. Dificultat per a captar el sentit global del 

significat.

(Barrera)
45.    A l’escola es posa l’èmfasi en els aprenentatges 

conceptuals, en el raonament abstracte, 
mentre l’alumnat amb TEA centra la seua 
atenció en els detalls i en els fets concrets. Els 
llibres, les fitxes, els racons, els projectes, solen 
tindre quantitat de detalls, d’estímuls que 
ofereixen informació al voltant d’un tema o 
concepte. L’alumnat TEA es queda en un detall, 
sense arribar al concepte, i possiblement no és 
ni tan sols el detall principal.

(Necessitats)
(recollides en les necessitats 22, 27. 21, 23, 25, 

26, 28).
-Accedir a la informació i comunicació oral i 

escrita amb múltiples formes de percepció 
sensorial, visual, auditiva.

-Construir els conceptes partint del detall i de 
les coses concretes. Simplificar els materials, 
localitzar-ne els detalls i situar-los en el seu 
context per a interpretar-los dins d’aquest.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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IMPLICACIONS SOBRE LA
INTERACCIÓ SOCIAL

(Dificultat)
46. Dificultat per a captar les situacions socials 

en la seua complexitat.

(Barrera)
46. Es considera que tot l’alumnat és capaç 

d’integrar tota la informació de la situació 
social, i que innatament busca un sentit 
coherent i integrat a cada gest, detall, etc.

(Necessitats)
3.
-Accedir a la comunicació amb materials 

didàctics adaptats, amb materials tècnics i 
recursos personals.

ACCÉS. Materials i personals.
-Aprendre, i desenvolupar estratègies verbals 

i no verbals per a fer possible la comunicació 
social.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

Aquest exemple és un reflex de les interpretacions 
descontextualitzades que solen fer les persones 
amb TEA i mostra clarament que, si ens centrem 
en els detalls d’una situació i no integrem tota la 
informació del context per a buscar-hi un sentit 
coherent i global, la interpretació resultant és 
errònia i moltes vegades, sense sentit.

Concrecions de la característica:

• Dèficit per a captar la informació més 
rellevant d’un text o d’una conversació.

• Malaptesa a l’hora d’interpretar el 
llenguatge figurat, que requereix de la 
interpretació global del llenguatge a partir 
del coneixement previ integrat.

• Pot observar-se com, quan es pregunta 
a la persona amb TEA: estàs còmode i 
content?, la persona amb TEA tendeix 
a respondre a cada un dels elements 
per separat, i mostra dificultats per a 
integrar la informació procedent de dues 
modalitats categorials, fent relació a 
l’estat de sentir-se còmode al seient 
en primer lloc, i posteriorment al fet de 
sentir-se content, a causa de l’existència 
d’una falta de fluïdesa en la relació entre 
els aspectes psicològics cognoscitius i els 
elements emocionals (Ruso i al., 2012).

• Les diferències trobades entre persones 
amb TEA i les normotípiques en relació 
a les dificultats en el llenguatge figurat, 
la comprensió de les metàfores i les 
habilitats pragmàtiques, són una 
conseqüència dels dèficits trobats en la 
integració semàntica (pel predomini de la 
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literalitat que considera només les parts 
de l’oració (Noens i Van Berckelaer, 2005), 
de manera que aquestes últimes subjauen 
a les manifestacions de comprensió verbal 
indicades.

• D’altra banda, s’ha argumentat (Frith, 
2003), que aquesta limitada capacitat 
per a encaixar la informació en contextos 
globals de significat, podria constituir 
la base de moltes de les capacitats 
superiors i extraordinàries que mostren 
algunes persones amb TEA. Destreses i 
habilitats savants, com la presència d’una 
extraordinària memòria mecànica, una 
habilitat superior per al dibuix, la música o 
el càlcul, podrien estar relacionades amb 
aquesta tendència al processament de la 
informació centrat en els detalls.

IMPLICACIONS SOBRE EL LLENGUATGE

(Dificultat)
47. Dificultats per a captar informació oral 

complexa, per a dialogar i comprendre els 
missatges, per tindre un vocabulari literal. 
(detall-concret-inflexible).

(Barrera)
47. A l’aula, es parteix de la creença que tot 

l’alumnat entén aproximadament igual les 
paraules, i les integren i els atorguen el 
significat amb propietat segons el context: 
els dobles sentits, les frases iròniques, etc. 
A l’aula es fa èmfasi en l’aprenentatge a 
través del llenguatge complex i abstracte, 
i es dona per fet que s’entén de forma 
general allò que socialment és conegut.

(Necessitats)
5.
-Adquirir i desenvolupar habilitats socials 

necessàries per a la interacció social: frases 
freqüents de doble sentit, paraules de contingut 
emocional.

PARTICIPACIÓ. Interacció grupal.
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IMPLICACIONS SOBRE L’ESTIL COGNITIU I LA
CONSTRUCCIÓ DEL CONCEPTE

(Dificultat)
48. Dificultats en l’estil perceptiu (túnel, 

monoprocessament, teoria de la coherència 
central, etc.), que afectaria el pensament 
com un tot. Dificultat per a passar del detall 
i de les coses concretes a les generals.

(Barrera)
48. Els aprenentatges que van de les coses 

generals a les particulars. Mètode inductiu. 
Aprendre els conceptes i categories amb un 
nombre xicotet de concrecions.

(Necessitats)
29.
-Accedir a l’aprenentatge amb facilitadors 

multimodals de suport (sonors, gràfics, 
gestuals) que permeten crear experiències 
sensorials (gust, olfacte, color, forma, sensació, 
etc.) amb les característiques del concepte per 
a definir el significat.

ACCÉS. Materials.
-Consolidar coneixements i destreses que 

per les característiques de l’alumnat han 
de planificar-se de forma personalitzada. 
Seqüenciar la informació i les tasques, partint 
d’allò més simple per arribar al màxim complex, 
per a posteriorment integrar-ho tot en una 
“escena” general.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.
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2.2.2.7. Pensament concret, literal, perceptiu (PC)

1. L’alumnat amb TEA mostra dificultats per a 
processar i comprendre la informació abstracta. 
El seu estil de pensament és concret, precís, 
lògic i com molts estudiosos del tema han 
definit “hiperrealista” (Peeters, 1997).

Aquesta pobra capacitat d’abstracció 
repercuteix en els aprenentatges escolars. 
Per exemple, malgrat realitzar operacions 
aritmètiques amb rapidesa i exactitud o mostrar 
habilitats especials per al càlcul numèric, pot 
presentar marcades dificultats en la resolució 
de problemes que impliquen la comprensió 
de conceptes més abstractes, A més, la pobra 
capacitat d’abstracció interfereix en l’adequada 
interpretació de tots aquells missatges que no 
són explícits i que requereixen l’habilitat de fer 
inferències. Comentaris del tipus “fes bondat”, 
“fes-me un treball presentable”, “comporta’t 
com cal”, etc., són missatges abstractes en què 
la informació rellevant (“no crides”, “el treball ha 
d’estar sense esborradures, escrit amb bolígraf i 
respectant els marges del paper”, “no córregues 
pels passadissos”) és implícita i requereix inferir-
ne el significat atenent a les claus contextuals 
i a les experiències prèvies, tasca que és 
extremadament difícil per a l’alumnat amb TEA.

Els pensadors perceptius poden experimentar 
el pensament com si d’una realitat es tractara. 
Quan pensen alguna cosa, la reviuen visualment, 
auditivament, etc., i emocionalment. Neill (1999) 
ho compara amb el fet de veure una pel·lícula: una 
pel·lícula mental, on les imatges de pensaments 
que ixen en aquesta pel·lícula “et transporten 
i et creen emocions alhora que estàs veient 

(Dificultat)
49.  Dificultat per a entendre les idees  abstractes.

(Barrera)
49. A l’escola es posa l’èmfasi en els 

aprenentatges conceptuals, en el 
raonament abstracte, mentre que 
l’alumnat amb TEA centra l’atenció en 
els fets concrets. A l’escola es dona per 
fet la integració de les normes socials 
dins de la pròpia regulació de la conducta. 
Normalment, no es fan explícites les 
coses, i això dificulta el seu enteniment 
i assimilació, i per tant repercuteix en la 
conducta perquè no es comprenen ni 
entenen les conseqüències d’aquestes.

(Necessitats)
29.
Accedir a l’aprenentatge amb facilitadors 
multimodals de suport (sonors, gràfics, gestuals) 
que permeten crear experiències sensorials 
(gust, olfacte, color, forma, sensació, etc.) amb 
les característiques del concepte per a definir el 
significat.
ACCÉS. Materials.
-Consolidar coneixements i destreses que per les 

característiques de l’alumnat han de planificar-
se de forma personalitzada. Seqüenciar la 
informació i les tasques, partint d’allò més 
simple per arribar al màxim de complexitat, i 
posteriorment integrar-ho tot en una “escena” 
general.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.
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(Dificultat)
47. Dificultats per a captar informació oral 

complexa, per a dialogar i comprendre els 
missatges per tindre un vocabulari literal. 
(detall-concret-inflexible).

(Barrera)
47. A l’aula, es parteix de la creença que 

tots entenen aproximadament igual les 
paraules, els dobles sentits, les frases 
iròniques, etc.

(Necessitats)
5.
- Adquirir i desenvolupar les habilitats socials 

necessàreies per a la interacció social: frases 
freqüents de doble sentit, paraules de contingut 
emocional.

PARTICIPACIÓ. Interacció grupal.

les escenes”. És comú veure una persona amb 
autisme rient. Una de les raons podria ser que 
està revivint algun moment divertit, usant 
imatges gravades, imatges sensorials que havia 
emmagatzemat anteriorment.

El pensament perceptiu pot explicar algunes 
idiosincràsies del llenguatge (Frith, 1989), com 
per exemple, que una persona amb autisme 
puga dir torrada quan està feliç, etc.

El pensament perceptiu pot ser un mètode 
lent de pensament ja que cal tindre temps  per 
a “posar en marxa el vídeo, escoltar la cinta de 
gravació”, etc.
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2.2.2.8. Construcció del concepte (CO)

1. Quan es diu que les persones amb TEA tenen 
un estil cognitiu diferent, senzillament es vol 
dir que el seu cervell processa la informació 
de forma diferent. Escolten, senten i veuen, 
però perceben les coses d’una altra manera, i 
els seus cervells utilitzen aquesta informació de 
manera diferent:

• En la fase preverbal de la formació del 
concepte, com hi ha una disfunció sensorial 
present, els símbols perceptius en l’autisme 
difereixen d’aquells que es presenten en 
persones sense autisme. El procés de 
formació de símbols en l’autisme depén 
sovint del canal o els canals que la persona 
use, o del canal en particular que es trobe 
obert en aquell moment. Com a resultat de 
les diferències existents en la percepció, 
la informació concernent a objectes, 
persones i esdeveniments no s’organitza 
en una imatge coherent. Aquesta és la 
raó per la qual les imatges perceptives no 
s’estableixen en categories i es queden com 
entitats separades. Per això, els diferents 
sistemes perceptius desenvolupen 
diferents sistemes conceptuals.

• Amb l’aparició del llenguatge, el sistema 
de formació de conceptes canvia. Les 
“etiquetes” ens permeten classificar i 
generalitzar. Podem arxivar en la nostra ment 
representacions del mon exterior, i treballar 
amb aquestes fàcilment per a crear noves 
idees. Atés que les “paraules” que utilitza la 
persona amb autisme tenen un contingut 
perceptiu diferent, no són funcionalment 
equivalents a aquells conceptes manejats 

(Dificultat)
50. Dificultat per a adquirir conceptes de forma 

deductiva.

(Barrera)
50. Mètode d’ensenyament que normalment 

parteix d’una metodologia deductiva.

(Necessitats)
29.
-Accedir a l’aprenentatge amb facilitadors 

multimodals de suport (sonors, gràfics, 
gestuals) que permeten crear experiències 
sensorials (gust, olfacte, color, forma, sensació, 
etc.) amb les característiques del concepte per 
a definir el significat.

ACCÉS. Materials.
-Consolidar coneixements i destreses que per les 

característiques de l’alumnat han de planificar-
se de forma personalitzada. Seqüenciar la 
informació i les tasques, partint d’allò més 
simple per arribar al màxim de complexitat, 
per a posteriorment integrar-ho tot en una 
“escena” general.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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(Dificultat)
51. Dificultats en el seu estil perceptiu 

(monoprocessament, túnel, teoria de 
coherència central) que afectaria el 
pensament com un tot, la qual cosa deriva 
en una dificultat per a passar del detall i la 
concreció a les generalitzacions.

(Barrera)
51. Aprendre els conceptes i les categories amb 

un nombre xicotet de concrecions.

(Necessitats)
29.
-Accedir a l’aprenentatge amb facilitadors 

multimodals de suport (sonors, gràfics, 
gestuals) que permeten crear experiències 
sensorials (gust, olfacte, color, forma, sensació, 
etc.) amb les característiques del concepte per 
a definir el significat.

per les persones normotípiques. Les 
“paraules” són molt concretes, literals, i 
específiques per a la persona amb autisme. 
En compte d’emmagatzemar els significats 
generals de les coses i esdeveniments 
(cosa que és una prerrogativa del llenguatge 
verbal), construeixen imatges mentals 
sensorialment perceptives (Granding, 2007).

Per a poder identificar l’objecte de forma 
correcta, han de sentir exactament el mateix 
que van sentir la primera vegada que van estar 
en contacte amb l’esmentat objecte. D’aquesta 
manera, la persona amb TEA emmagatzema 
les impressions sensorials (gust, olfacte, color, 
forma, sensació, etc.) en la forma que després 
usarà com a referència i “identificació”: d’una 
forma literal, concreta i multisensorial (depenent 
d’aquell moment).
     
Com hem comentat, segons la hipòtesi de 
la teoria de la coherència central cognitiva, 
el pensament en l’autisme va de les coses 
específiques a la generalització, del detall a la 
globalització. El seu procés perceptiu es basa en 
un processament de la informació centrat en les 
parts, amb la qual cosa la integració conceptual 
es veu influïda per una percepció fragmentada 
de l’objecte, i això genera en la memòria 
empremtes amb poc contingut significatiu que 
acaben en  dèficits en l’emmagatzematge de la 
informació en els nivells de memòria permanent 
(Leekam i Arts, 2008).

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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Per exemple, davant de la presentació d’un 
estímul global (menjar), les persones amb TEA 
tendeixen, en general, a percebre i a indicar 
una part de l’estímul global inicial (tassa, pera, 
etc.), i, progressivament, van construint, com a 
conseqüència d’un aprenentatge estructurat 
i seqüencial, la globalitat de l’estímul (Mira, 
2009). Per a aquest autor, segons la teoria de la 
percepció, el contingut semàntic de la integració 
sensorial depén de la percepció global, i aquesta, 
al seu torn, depén del fet que es faciliten els 
nexes o les relacions entre la nova informació i la 
informació prèviament emmagatzemada.

Per exemple: és un gat o un gos?
“Tenia problemes per a intentar entendre coses 
com  per què un gos realment xicotet no és un 
gat. Tots els gossos que coneixia eren grans, 
i solia ordenar-los per grandària. Llavors els 
veïns van comprar un gos salsitxa i llavors ja no 
entenia res: com pot ser un gos?
Finalment m’he adonat que el gos salsitxa té 
el mateix tipus de nas que el meu gos, i ho he 
entés. Els gossos tenen nas de gos.” (Grandin, 
2006).

“En les persones amb TEA el procés de creació 
de conceptes es fonamenta en una anàlisi 
dèbil de la informació, la qual s’organitza en 
subdivisions d’aquesta mateixa informació, 
tinga o no significat, i sense la creació dels nexes 
facilitadors per a la seua posterior recuperació, 
per la qual cosa l’establiment de relacions durant 
l’impuls d’aprenentatge és clarament deficitari.” 
(Mira, 2009, ps. 11-12).
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No sols és necessari ajudar l’alumnat a facilitar 
l’assimilació conceptual i categorial, sinó també, 
a fomentar la creació dels nexes o relacions 
significatives existents entre els conceptes 
i entre aquests i les categories. Noens i Van 
Berckelaer (2005) uneixen la teoria de la 
coherència central i la teoria de la percepció, 
les quals es veuen complementades per les 
aportacions de les teories que expliquen la 
integració semàntica conceptual i categorial, 
per a explicar les dificultats lingüístiques en les 
persones amb TEA.

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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2.2.2.9. Destreses motrius (DM)

1. Un percentatge molt elevat de persones amb 
TEA mostren una dificultat motriu significativa, 
que es manifesta tant en les competències 
de motricitat fina (pobra grafia, dificultat per a 
completar tasques que requereixen destresa 
manual: lligar-se els cordons de les sabates, 
passar-se els botons, etc.) com en la motricitat 
gruixuda (dificultats de coordinació quan es  
camina o corre, com ara moviments una miqueta 
“maldestres” i “peculiars”; botar i córrer amb una 
pilota, xutar a una pilota en moviment, etc.).

Moltes vegades, aquestes dificultats motrius 
tendeixen a infravalorar-se, o en altres casos, a 
malinterpretar-se, i s’atribueixen erròniament a 
causes com la peresa, o la falta d’interés; això 
no és així, senzillament existeix una dificultat 
concreta en aquest tipus d’activitats; a pesar 
que moltes vegades desitjarien ser hàbils 
jugadors de bàsquet o de futbol, per a aquest 
tipus de jocs les persones amb TEA es troben en 
clar desavantatge.

Així mateix, en els entorns escolars, on 
els processos d’ensenyament descansen 
principalment en tasques de ‘llapis i paper”, 
l’alumnat amb TEA es pot trobar en una posició 
de clar desavantatge i dificultat. Escriure una 
redacció, completar frases, fer un examen amb 
preguntes obertes o simplement copiar els 
deures de la pissarra, pot ser una tasca més 
complicada i lenta per a aquest alumnat.

(Dificultat)
52. Dificultats en les habilitats motrius fines 

i gruixudes. Especialment en l’escriptura 
i en la presentació de treballs i activitats 
d’educació física.

(Barrera)
52. La majoria de les activitats es basen en 

l’escriptura manual.

(Necessitats)
30.
-No ser qualificat en alguna assignatura per a 

la qual té especials dificultats a causa de les 
seues característiques personals.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.
-Treballar la coordinació oculomanual, al mateix 

temps que no es frena la composició escrita 
per a practicar la millora de la cal·ligrafia.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

(Dificultat)
53. Dificultat en la coordinació ull-mà-peu i en 

l’orientació espacial.

(Barrera)
53. Metodologia emprada a l’aula en què s’usen 

diferents suports per a una mateixa tasca 
(pissarra-paper, llibre-llibreta).

(Necessitats)
30.
-No ser qualificat en alguna assignatura per a 

la qual té especials dificultats a causa de les 
seues característiques personals.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.
-Treballar la coordinació oculomanual, al mateix 

temps que no es frena la composició escrita 
per a practicar la millora de la cal·ligrafia.

APRENENTATGE. Currículum personalitzat.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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2.2.2.10. Motivació (MO)

1. En la majoria dels casos la motivació de 
l’alumnat amb TEA sol estar rígidament 
limitada als aprenentatges o continguts 
curriculars relacionats amb els seus centres 
especials d’interés.

Les persones amb TEA no solen mostrar  
motivacions socials que comunament 
s’observen en la resta d’alumnat normotípic 
(per exemple, ser valorat pels companys o 
impressionar el professorat).

Com indica Riviére (1997), en l’alumnat amb 
TEA, observem una alteració en “el sentit 
de l’activitat.” “El problema del sentit, de la 
falta de projecció de l’acció pròpia cap a fites 
encaixades en jerarquies de motius” forma 
part de l’ampli espectre de totes les persones 
amb TEA i, en el cas de les persones amb TEA 
que es troben en l’extrem de menor afectació 
(N1), s’aprecia com; malgrat que són capaços 
de realitzar conjunts d’activitats complexes 
i de cicle llarg, no assimilen aquests conjunts 
a motius encaixats en una «previsió de futur» 
amb un compromís d’un jo autoprojectat.” És 
a dir, tenen dificultat per a projectar-se en el 
futur, per a establir fites a curt i llarg termini i 
en definitiva, per a fer plans o projectes que no 
impliquen recompenses immediates.

(Dificultat)
54. Dificultat per a motivar-se per coses que no 

segueixen el seu interés:
-Patrons restrictius d’interessos i activitats.
-Falta de sensibilitat cap al reforç social.
-Absència de motius competitius.
-Falta de domini del temps, i per tant, 

dificultat per a l’establiment de fites a mitjà 
i llarg termini.

(Barrera)
54. Els professors intenten motivar l’alumnat 

en funció dels interessos típics de l’edat. I 
d’activitats generals.

(Necessitats)
17.
-Desenvolupar la motivació envers l’aprenentatge, 

incrementant progressivament els seus centres 
d’interés (aspecte extern de la motivació).

PARTICIPACIÓ. Motivació i autoregulació.
APRENENTATGE. Autonomia per a 
l’aprenentatge.

CARACTERÍSTIQUES DIFICULTAT-BARRERA-NECESSITAT
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Després de l'anàlisi que s'ha realitzat seguint 
els símptomes arreplegats en els criteris del 
DSM-5 que definixen el que entenem com 
a persones amb TEA, i els coneixements 
documentats en la nombrosa investigació i 
bibliografia editada durant l'última dècada. El 
"enfoque de l'Iceberg"; fotografia amb gran 
claredat la perspectiva des de la que hem 
d'observar a l'alumnat amb TEA, si volem 
comprendre'ls i a partir d'ací planificar la 
intervenció educativa adequada. La manera en 
què una persona percep el món afecta la manera 
en què emmagatzema o utilitza la informació; 
processament de la informació. I definixen els 
diferents estils cognitius (forma de guardar i 

utilitzar la informació procedent dels sentits), 
així com les funcions d'anàlisi especifiques 
en l'autisme: l'atenció, memòria, formació del 
concepte, clasificación/generalización, tipus 
de pensament i imaginació. Les conductes que 
observem vénen causades per problemes de 
comunicació, comprensió social, imaginació 
diferent, problemes sensoriales, etc. Per tant, 
cal tractar d'entendre l'autisme "des de dins".

Necessitem aprendre a posar-nos en el lloc 
del cervell de les persones amb autisme. I, a 
partir d'eixa comprensió, dissenyar contextos 
comprensius en què puguen aconseguir la 
major autonomia i participació possible.

Els símptomes que observem quant a 
Comunicació i Interacció Social, i Patrons 
repetitius i Estereotipats, són només una xicoteta 
part visible, conseqüència del desenrotllament 
recolzat en aprenentatges mediatitzats per les 
seues experiències personals. 

Tenen tota la seua explicació causal en una 
estructura neurològica, generalment de 
configuració genètica, que els fa rebre els 
estímuls sensorials, tindre un estil perceptiu, 
i concloure en un estil cognitiu; particular, 
diferent del normotípic.

MANIFESTACIONS CONDUCTUALS EN:

- COMUNICACIÓ I INTERACCIÓ SOCIAL.
- PATRONS REPETITIUS I ESTEREOTIPATS.

Teoria de la ment. Coherència central.
Funció executiva…

Estils cognitius
Estils perceptius
SENSORIALITAT

SISTEMA NERVIOS CENTRAL

GENÈTICA
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“De la comprensió teòrica, 
a la intervenció educativa”.

“La qualitat de vida d’una persona amb 
autisme, depén més del nivell de comprensió 

de la societat sobre la seua condició 
que dels esforços que faça la 

persona per a ser com nosaltres.”
Theo Petters.

És la nostra intenció reflexionar sobre les 
característiques de les persones amb TEA i les 
dinàmiques de l’entorn escolar amb l’objectiu 
d’identificar les barreres que impedeixen la 
seua plena inclusió als centres educatius. 
S’han de determinar les necessitats d’accés, 
participació i aprenentatge a què cal donar 
resposta amb l’elaboració dels plans d’actuació 
personalitzats.

En els apartats que es desenvolupen 
a continuació es pretenen plasmar les 
necessitats que es desprenen dels capítols 
anteriors, a partir de les característiques 
que marca el DSM-5 i l’estil cognitiu de les 
persones amb TEA.

Així doncs, en l’apartat 2.3.1. es descriuen 
totes les necessitats pròpies de l’alumnat 
amb TEA, classificades segons el document 
elaborat pel grup de treball format per Añon, 
M.; López, M. D.; García, E. M.; i Noguera, E. 
(2015), en el qual descriuen les necessitats 
educatives de l’alumnat amb NEE perquè siga 
possible la inclusió.

2.3.
Atenció educativa a l’alumnat amb 
TEA a l’escola inclusiva

És important explicar que la numeració 
que s’utilitza a continuació correspon a la 
desenvolupada a partir de les característiques 
que es desprenen del TEA a nivell diagnòstic i 
segons el seu estil cognitiu. Per tant, s’utilitza la 
relació desenvolupada en els capítols anteriors 
d’aquesta guia però no s’utilitza un ordre 
determinat pel fet que aquestes necessitats 
ja han sigut dividides entre aquelles que són 
d’accés, aquelles que són de participació i 
aquelles que són d’aprenentatge. Ha sigut un 
treball minuciós i llarg i és molt probable que 
els destinataris d’aquesta guia pensen que 
hi ha possibles redistribucions. Cada u ho pot 
redissenyar-ho al seu gust.

Volem que quede clar que la intenció d’aquesta 
guia és iniciar el procés de canvi cap a una 
escola inclusiva amb el corresponent canvi de 
mentalitat i de nomenclatures, per a intentar 
definir on es troben les barreres, per a poder 
actuar sobre aquestes i millorar així la qualitat 
de vida de les persones amb TEA.

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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En aquest apartat, per tant, s’ha realitzat una separació dins dels tres blocs entre:

ACCÉS
Adequació dels entorns d’aprenentatge organitzant els elements d’accés al 

currículum de forma personalitzada.

Informació i comunicació
Materials
Personals

Econòmics i socials

PARTICIPACIÓ
Selecció d’estratègies específiques que permeten la participació de tot 
l’alumnat en la tasca comuna tot proporcionant suport personal i social 

mentre la realitza.

Valors i normes
Motivació i autoregulació
Relacions interpersonals

Interacció grupal

APRENENTATGE
Adequació dels elements bàsics de les unitats didàctiques de la programació 

d’aula perquè tot l’alumnat aprenga al màxim de les seues possibilitats.

Autonomia per a l’aprenentatge
Adequacions temporals
Currículum personaltizat
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En l’apartat 2.3.1 s’intenta explicar en primer 
lloc el què de les implicacions educatives, i 
com podem intervindre-hi, i es fa referència a 
les diferents “píndoles formatives” que s’han 
desenvolupat en el següent apartat d’aquesta 
guia, el 3.

De totes les necessitats, considerem que la 
que serveix com a punt de partida, és «Conéixer 
i respectar la diversitat funcional. Conéixer 
l’alumnat amb TEA des de dins”, només així es 
realitzaran plans d’intervenció basats en bones 
pràctiques. La sensibilització de l’entorn farà 
que la resta de “píndoles formatives” porten 
a una millor qualitat de vida de les persones 
amb TEA en el context educatiu. Així doncs, 
volem comentar que aquesta necessitat de 
participació, en l’apartat de valors i normes, 
és la premissa perquè la resta d’intervencions 
tinguen el seu fruit.

Com es podrà observar, hi ha algunes 
necessitats desenvolupades sobre l’estil 
cognitiu de les persones amb TEA que es 
troben en el quadre de l’apartat 2.3.1 però que 
no figuren en l’apartat 2.3.2.

S’espera que aquesta siga una guia oberta 
en constant evolució, igual que ho estan les 
freqüents investigacions sobre l’autisme i 
les diverses accions de bones pràctiques 
educatives.

També volem comentar que en el quadre 
de l’apartat 2.3.1 en el bloc de necessitats 
d’accés, no s’han enumerat ni les personals 
ni les econòmiques i socials. Aquestes, són 
transversals i es desprenen de totes les 
característiques i estils de la persona, per tant, 
no es desprenen de les necessitats del DSM-5 
ni de l’estil cognitiu. Aquestes característiques 
es desenvolupen d’entrada en totes les 
persones amb TEA. Per això no s’enumeren i 
cal que es recórrega a l’apartat i a la píndola 
formativa en què s’explica el què i el com de les 
esmentades necessitats.

Finalment, cal comentar que fins que hi haja 
un esquema determinat per l’Administració 
per al desenvolupament d’un pla d’actuació 
personalitzat, es presenta com a exemple 
en aquesta guia el que s’ha pensat que 
ha de realitzar-se conjuntament entre els 
professionals curriculars i els professionals de 
suport a la inclusió. 

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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2.3.1. Descripció de necessitats educatives 
específiques de TEA per a la inclusió

En aquest apartat es descriuen totes les 
necessitats pròpies de l’alumnat amb TEA que 
hem redactat en l’apartat 2.2. classificades 
en necessitats d’accés (adeqüen els entorns 
d’aprenentatge organitzant els elements 
d’accés al currículum de forma personalitzada), 
aquelles que són de participació (seleccionen 
estratègies específiques que permeten la 
participació de tot l’alumnat en la tasca 

comuna proporcionant suport personal i 
social mentre la realitza), i aquelles que són 
d’aprenentatge (adeqüen els elements bàsics 
de la programació de les unitats didàctiques 
de la programació d’aula perquè tot l’alumnat 
aprenga al màxim de les seues possibilitats). 
I dins d’aquestes, segons els apartats que 
podem observar en el quadre anterior. 

INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ

4. Accedir a la informació oral amb facilitadors multimodals, (sonors, gràfics, 
simbòlics i gestuals).

6. Accedir a la informació i comunicació oral, o, escrita amb múltiples formes de 
percepció sensorial, visual, auditiva. (centrar l’atenció), i destacar els aspectes 
vertaderament importants del contingut.

9. Accedir a la informació i la comunicació oral o escrita, amb alternatives múltiples 
per a la percepció sensorial o visual i amb l’ajuda de materials adaptats, tècnics 
i productes de suport (anticipants visuals i material analògic, tauletes digitals, 
etc.).

22. Accedir a la informació verbal amb ordres curtes, en passos, i amb suport 
visual, que permeten entendre el missatge/instruccions i que alhora ajude a 
automatitzar les accions que cal realitzar.

23. Accedir als entorns que estiguen ben organitzats, i l’estructura dels quals facilite 
la creació d’hàbits, rutines i l’organització de les tasques amb connectors que 
permeten ordenar les activitats i amb això les associacions dels aprenentatges 
per a poder accedir al record amb més facilitat.

27. Dirigir-se a l’alumnat amb un llenguatge concret, per a afavorir la representació 
i la comprensió. Fer atenció especial a l’explicació dels conceptes abstractes i 
emocionals.

ACCÉS
Adequació dels entorns d’aprenentatge organitzant els elements d’accés al currículum

de forma «personalitzada»
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MATERIALS

SOCIOECONÒMICS

3. Accedir a la comunicació amb materials didàctics adaptats, amb materials 
tècnics i recursos personals.

14. Accedir a la informació i a l’aprenentatge a través de l’ensenyament estructurat 
(què faré, quan ho faré, on, etc.; organització visual del temps de treball).

18. Habilitar un ambient sensorialment adequat, no estressant.

21. Accedir a l’aprenentatge amb materials de suport divers que presenten els 
continguts de forma simplificada i que en destaquen les coses més importants.

25. Accedir als entorns que estiguen ben organitzats, i l’estructura dels quals 
facilite la creació d’hàbits, rutines i l’organització de les tasques amb connectors 
que permeten anticipar les activitats, per a facilitar el canvi atencional que 
permeta atendre les coses que són importants en cada moment i amb això les 
associacions dels aprenentatges.

26. Ajudar-se de materials adaptats (simplificats, concrets i visuals) que faciliten 
el processament de la informació i aconseguir així els objectius en xicotets 
passos i a la  velocitat de processament que es necessite.

28. Usar material de suport visual (mapes conceptuals, imatges, esquemes), que 
acompanye la teoria i elimine la sobrecàrrega d’estímuls.

29. Accedir a l’aprenentatge amb facilitadors multimodals de suport (sonors, 
gràfics, gestuals) que permeten crear experiències sensorials (gust, olfacte, 
color, forma, sensació, etc.) amb les característiques del concepte per a definir 
el significat.

Supervisió i assistència social, mèdica i sanitària (salut, salut mental, USMIA, UPCA, 
Servicis Socials, SEAFI, etc.

Accedir a recursos econòmics, o socials, per a assistir amb regularitat a classes i 
participar en totes les experiències educatives organitzades fora del centre.

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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VALORS I 
NORMES

MOTIVACIÓ I 
AUTOREGULACIÓ

RELACIONS 
INTERPERSONALS

INTERACCIÓ 
GRUPAL

1. Conéixer i respectar la diversitat funcional. Conéixer l’alumnat amb TEA des de 
dins.

Aprenentatge de l’entorn per a conéixer com són les persones amb TEA. Formar 
el professorat sobre les característiques de l’alumnat amb TEA: “Conéixer-los des 
de dins”, i a partir d’aquest coneixement aprendre quins són els canvis que cal 
realitzar tant en els entorns com amb les accions i conductes a nivell comunicatiu: 
“Saber adaptar el context educatiu”.

Sensibilització del professorat.

18. Conéixer el perfil sensorial de l’alumnat amb TEA per a intentar eliminar les 
barreres que es pot trobar en aquest nivell en els diferents contextos escolars.

20. Implementar un programa a nivell de centre en què es desenvolupe la intel·ligència 
emocional.

16. Desenvolupar les estratègies necessàries per a conéixer els moments i llocs en 
què  l’alumnat amb TEA puga utilitzar els seus interessos restrictius.

17. Desenvolupar la motivació envers l’aprenentatge tot incrementant progressivament 
els centres d’interés de l’alumnat amb TEA. (aspecte extern de la motivació).

7. Desenvolupar habilitats per a col·laborar i gaudir en equips de treball i en grups 
cooperatius, així com per a participar en activitats col·lectives.

24. Desenvolupar habilitats per a la comunicació interpersonal, i per a establir 
relacions d’amistat i ajuda mútua. Fer especial atenció a les expressions amb 
major component emocional i/o abstracte.

2. Desenvolupar habilitats per a realitzar acostaments socials de qualitat.

5. Desenvolupar habilitats socials necessàries per a la interacció social: frases 
freqüents de doble sentit, paraules de contingut emocional.

3. Desenvolupar estratègies verbals i no verbals per a fer possible la comunicació 
social. Practicar i aprendre, partint de gestos concrets, la interpretació “global” en 
els grups, de gestos, mirades, expressions, etc., matisos, entonacions, gestos i 
expressions habituals, de la comunicació verbal i no verbal en els grups. I en els 
casos que ho requerisquen, fer una sensibilització envers el treball en grups d’iguals.

11. Desenvolupar habilitats per a participar, dinamitzar i organitzar activitats 
relacionades amb el joc social i el joc simbòlic.

22. Desenvolupar habilitats per a col·laborar en equips de treball, perquè es 
comprenguen els missatges que es reben, o per a saber explicar les característiques 
dels missatges amb els quals s’ha de parlar als companys.

PARTICIPACIÓ
Selecció d’estratègies específiques que permeten la participació de tot l’alumnat en la tasca 

comuna tot proporcionant suport personal i social mentre es realitza.
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AUTONOMIA 
PER A 
L’APRENENTATGE

ADEQUACIONS  
TEMPORALS

CURRÍCULUM 
PERSONALITZAT

6. Desenvolupar habilitats per a aprendre a fixar l’atenció sobre el focus concret 
d’estudi, sobre el contingut que en aquell moment s’imparteix a l’aula (atenció 
conjunta).

9. Desenvolupar estratègies per al treball autònom, la planificació i l’organització. 

10. Desenvolupar estratègies d’inhibició de conductes, de planificació, d’organització i 
d’autoregulació (principi de formes d’implicació).

21. Desenvolupar estratègies per a poder diferenciar les coses importants de les 
anecdòtiques en les explicacions, les lectures, etc., i en diferents contextos.

23. Desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge autònom tot establint marcadors 
per a organitzar la memorització i la posterior recuperació d’informació.

25. Desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge autònom tot establint marcadors 
per a facilitar l’anticipació de les activitats i amb això el canvi atencional.

26. Consolidar els coneixements i aprenentatges d’un nivell o etapa, en més temps del 
prescrit per al conjunt de l’alumnat, en funció de la seua velocitat de processament 
de la informació, per a consolidar els objectius generals i les competències claus.

2. Aprendre estratègies per a iniciar la comunicació social.

3. Aprendre estratègies verbals i no verbals per a fer possible la comunicació social. 
Practicar i aprendre, partint de gestos concrets, la interpretació “global” en els 
grups, de gestos, mirades, expressions, etc., matisos, entonacions, gestos i 
expressions habituals, de la comunicació verbal i no verbal en els grups.

4. Aprendre coneixements i destreses per al desenvolupament de la comunicació.

5. Adquirir i desenvolupar habilitats socials necessàries per a la interacció social: 
frases freqüents de doble sentit, paraules de contingut emocional.

7. Desenvolupar estratègies per al treball en grup.

8. Desenvolupar estratègies propioceptives per a conéixer els límits del propi 
cos.

11. Aprendre coneixements i destreses necessàries per al desenvolupament del joc. 
Aprendre a jugar en els diferents entorns.

13. Aprendre estratègies per a utilitzar la comunicació oral de forma funcional.

15. Adquirir els coneixements i les destreses necessaris per a millorar la flexibilitat 
mental i comportamental.

APRENENTATGE
Adequar els elements bàsics de les unitats didàctiques de la programació d’aula perquè

tot l’alumnat aprenga al màxim de les seues possibilitats.

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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CURRÍCULUM 
PERSONALITZAT

19. Adquirir coneixements mitjançant tècniques de regulació per a poder processar 
els estímuls sensorials. Adquirir tècniques d’evitació mitjançant suports materials 
per a intentar no arribar a la fase d’explosió i controlar així les desregulacions 
sensorials que poden comportar dificultats en la conducta adaptativa o ocasionar 
problemes de conducta.

20. Aprendre a entendre les emocions i sentiments de l’alumnat amb TEA, així com 
els de la resta de l’alumnat. Així mateix, desenvolupar habilitats de regulació 
emocional.

24. Aprendre expressament vocabulari, expressions abstractes i d’emocions, pròpies 
de l’edat.

27. Consolidar coneixements i destreses parant atenció especial a l’explicació dels 
conceptes abstractes i emocionals.

29. Consolidar coneixements i destreses que per les característiques de l’alumnat han 
de planificar-se de forma personalitzada. Seqüenciar la informació i les tasques, 
partint d’allò més simple fins a arribar a allò més complex, per a posteriorment 
integrar-ho tot en una “escena” general.

30. No ser qualificat en alguna assignatura per a la qual es té especials dificultats 
a causa de les característiques personals. Treballar la coordinació oculomanual, 
alhora que no frenar la composició escrita per a la millora de la cal·ligrafia.
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2.3.2. Intervenció educativa segons les 
necessitats educatives específiques de 
l’alumnat amb TEA per a fer possible la 
inclusió

En aquest apartat, es redacta en primer lloc el 
què?, les implicacions educatives que comporta 
la necessitat objecte de treball. I en segon lloc, 
el com? Sobre el com, pensem que ajudarà a 
millorar aquest aspecte fer referència a les 
diferents “píndoles formatives” que s’han 
desenvolupat en l’apartat 3 d’aquesta guia.

• Dissenyar les programacions per a l’alumnat amb 
TEA d’acord amb els principis establits en el DUA. 
Proporcionar múltiples formes de representació 
contribuirà a l’eliminació d’una barrera per a l’accés 
i l’aprenentatge de l’alumnat.

• Tindre present múltiples formes de percepció, El 
currículum ha de presentar la informació de mane-
ra que siga perceptible per tot l’alumnat i per tant, 
cal adaptar els continguts tenint present com els 
perceben millor (pensadors visuals). Cal mostrar 
la informació de diferents formes per a incremen-
tar-ne la claredat, així com proporcionar alternati-
ves a la informació oral (utilitzant suports visuals).

• DUA.
• Suport transaccional.
• Guions i històries socials.

ACCÉS
Adequació dels entorns d’aprenentatge organitzant els elements d’accés al currículum

de forma «personalitzada».

6. Accedir a la informació i comunicació oral i/o escrita amb múltiples formes de percepció sensorial, 
visual, auditiva. (centrar l’atenció) i destacant allò veritablement important del contingut.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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• Donar estratègies a les persones amb TEA per 
a saber què han de fer a cada moment i què se 
n’espera.

• Dotar-los d’ajudes visuals per a saber quan 
comença i quan acaba l’activitat.

• Organitzar el dia seqüenciant les activitats i 
organitzant les seues rutines.

• Crear un clima de seguretat, control i organització 
de manera que s’intente no deixar molt de temps 
a la improvisació.

• Mostrar els diferents rols que pot tindre cada 
persona en un treball en grup o en diferents jocs i 
activitats que es poden donar en escoletes, col·legi 
o institut.

• Presentar estratègies visuals generals que ajuden 
tot l’alumnat a situar el treball dins d’una dinàmica 
bé siga en grup, bé individual.

• APP. Aplicacions que presenten l’estructuració 
de la sessió, del dia, de la setmana i fins i tot del 
mes, com pot ser Día a día o Araboard Constructor, 
que permeten seqüenciar per unitats o realitzar 
panells d’anticipació a les diferents rutines que es 
treballen.

• TEACCH. Organització i estructuració del dia, de 
l’activitat a realitzar o de les sessions del matí, 
vesprada, etc., depenent del nivell de comprensió 
de la persona.

• Agendes visuals. Adaptades al nivell, en les quals 
s’anticipe què ha de fer la persona al llarg de la 
sessió.

• FFEE. En l’apartat d’autoinstruccions visuals, bé 
siguen pictografiades, bé escrites.

• ESDM. En l’apartat en el qual s’anticipa l’activitat a 
realitzar mostrant els materials i organitzant-los 
depenent de l’ordre que se seguirà en utilitzar-los.

• Guions socials i conversacionals. S’hi presenta 
com realitzar un joc o es donen estratègies per a 
seguir un diàleg, resumir, esquematitzar o fins i tot 
es diu quin serà el seu paper en un treball en grup.

• Aprenentatge cooperatiu. Conéixer l’estructura 
que realitzaran a l’aula facilita la comprensió i 
l’autonomia.

• Teràpia ocupacional. Per exemple. Aprendre 
a jugar, basada en la integració sensorial 
(temporitzadors).

ACCÉS
Adequació dels entorns d’aprenentatge organitzant els elements d’accés al currículum

de forma «personalitzada».

9. Accedir a la informació amb alternatives múltiples per a la percepció sensorial o visual.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”
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 • Simplificar la informació social i oferir aquella que 
més s’ajuste a l’objectiu comunicatiu. En estils de 
parla indirectes s’ha d’assegurar que ha entés de 
què s’està parlant i, si no és així, reforçar el missatge 
amb imatges, símbols o gestos que ajuden a 
adaptar-se al millor canal d’entrada d’informació 
de cada persona. És un principi del DUA presentar 
la informació per diferents canals d’entrada. 
Resulta molt útil la utilització de suports visuals 
que permeten complementar el missatge oral 
mitjançant el canal visual. Perquè l’alumnat puga 
accedir en igualtat de condicions a la informació 
presentada de manera oral o escrita, és necessari 
que aquesta estiga presentada utilitzant diferents 
formes de representació, cosa que facilitarà que 
els diferents continguts siguen més accessibles 
a tots. Existeixen multitud de dispositius que 
poden facilitar aquesta tasca. Dispositius dirigits 
d’una banda, al docent, que li ofereixen diferents 
alternatives en el disseny de les activitats a l’aula 
i permeten l’accés a la informació des de múltiples 
vies. 

• A més, per a accedir a la informació oral, també 
és important que l’alumnat puga i sàpia utilitzar 
dispositius que permeten diferents formes 
d’expressió dels pensaments, eines que faciliten 
i permeten la comunicació dels seus desitjos. 
L’accés a la comunicació oral i escrita a través 
de l’ús de dispositius electrònics permetrà, a la 
vegada, que l’alumnat amb TEA participe en les 
diferents activitats de l’aula. 

• Els recursos presentats en Acció i Expressió 
responen al com aprendre i el seu ús està més 
dirigit a l’alumnat de cara a poder presentar els 
seus aprenentatges i els seus treballs en formats 
alternatius ajustats a les seues pròpies possibilitats 
d’expressió i acció. 

• Els recursos presentats en Formes d’Implicació 
responen al perquè de l’aprenentatge i el seu ús 
està dirigit tant al docent per a motivar l’alumnat 
per múltiples vies, com a l’alumnat, per a mantindre 
el propi interés i motivació.

• Recursos TIC. A tall d’exemple, vídeos de 
Youtube sobre continguts didàctics treballats 
pel professorat, com ara Didactalia.

• Recursos per als principis i pautes del DUA. 
(Antonio Márquez).

• APP. Aplicacions per a comunicar-se: projecte 
azahar, E-mintza, Dictapicto, PECS IV + app 
per a iPad.

ACCÉS
Adequació dels entorns d’aprenentatge organitzant els elements d’accés al currículum

de forma «personalitzada».

3. Accedir a la comunicació amb materials didàctics adaptats, amb materials tècnics i recursos 
personals.

MATERIALS

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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L’accessibilitat cognitiva implica que les persones 
entenen l’entorn i hi interactuen. Fa possible la 
seua participació en les activitats del dia a dia. A 
més facilita el desenvolupament d’estratègies 
d’aprenentatge dirigides a l’alumnat amb TEA i a 
més propícia l’eliminació de les barreres per a l’accés 
a l’aprenentatge, ja que  dissenya entorns fàcilment 
comprensibles. Per tant cal:

• Dotar d’eines la persona amb TEA perquè senta 
seguretat davant els possibles canvis que es 
poden predir.

• Utilitzar suports visuals que els ajuden a 
anticipar allò que ha de fer o allò que ocorrerà.

• Introduir un sistema de comunicació 
augmentatiu o alternatiu que facilite a la 
persona amb TEA a estructurar la seqüència 
temporal i/o espacial.

• Estructurar les sessions i els dies sense deixar 
temps a la improvisació sempre que es puga.

• Treballar la flexibilitat cognitiva per a poder 
fer a la persona amb TEA més flexible davant 
canvis en la seua rutina d’alimentació, el vestit i 
les diferents accions que sempre vulga realitzar 
de la mateixa manera, per a millorar a la llarga 
la seua qualitat de vida i la d’aquells que estan 
al seu voltant.

• Conéixer el perfil sensorial de la persona amb 
TEA a nivell exhaustiu per a establir ambients 
no estressants, i dissenyar la dieta sensorial 
que li permeta conéixer-se i poder autoregular-
se.

• TEACCH.
• PEANA.
• SCERTS.
• Suport conductual positiu.

14. Accedir als espais i dependències del centre i als llocs on es realitzen les experiències d’aprenentatge. 
Accessibilitat cognitiva.

ACCÉS
Adequació dels entorns d’aprenentatge organitzant els elements d’accés al currículum

de forma «personalitzada».

MATERIALS

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”
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• Obtindre un perfil sensorial detallat de les per-
sones amb TEA de la comunitat educativa.

• Personalitzar les estratègies i ajudes que 
s’ofereixen a les persones amb TEA per a ade-
quar l’entorn a les seues preferències a nivell 
sensorial.

• Entendre que depenent dels factors socials i 
ambientals un mateix estímul en diferents mo-
ments pot provocar en la persona amb TEA una 
resposta diferent a nivell sensorial. 

• Treballar amb la persona amb TEA per a acon-
seguir afermar el seu comportament i que 
interioritze els diferents estímuls que es pro-
dueixen al seu voltant per a millorar la seua 
qualitat de vida i fer possible la seua inclusió en 
tots els ambients i contextos de la societat.

• Teràpia ocupacional basada en la integració 
sensorial de les persones amb TEA.

• SCERTS on es detallen els suports transaccionals 
necessaris per a posar remei a condicions 
ambientals adverses i s’hi proposen materials 
que puguen desregular la persona amb TEA en 
particular.

• Suport transaccional.
• Educació i regulació emocional.
• DUA.

18. Habilitar un ambient sensorialment adequat. No estressant.

PERSONALS

ECONÒMICS I SOCIALS

Revisar píndola formativa de Suport transaccional.

Revisar apartat 3.1 de la present guia.

ACCÉS
Adequació dels entorns d’aprenentatge organitzant els elements d’accés al currículum

de forma «personalitzada».

MATERIALS

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”
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• Que la comunitat educativa conega l’alumnat 
amb TEA: el seu perfil cognitiu, la seua manera de 
percebre i entendre el mon que l’envolta, etc.

• Conéixer com es milloraran els sentiments 
d’acceptació i pertinença al grup i a més es 
facilitarà que els seus iguals el comprenguen millor.

• Formació del professorat: “conéixer-los des 
de dins”. Només així es podran comprendre en 
gran manera les conductes externes i es podran 
desenvolupar pràctiques educatives que milloren 
l’accés, la participació i l’aprenentatge de tot 
l’alumnat.

• Conéixer l’alumnat és un dels reptes que ens 
planteja l’accessibilitat cognitiva per a afavorir la 
plena inclusió. És important observar com aprén i 
com comprén cada persona i així fer adaptacions 
de les metodologies, els materials didàctics, els 
programes, els sistemes d’avaluació, etc.

• Sensibilització.
• Barreres per a l’aprenentatge (BAP).
• Tutoria entre iguals.
• Aprenentatge cooperatiu.
• Aula inclusiva.
• Accessibilitat cognitiva. Únete al reto: FEVAS. Plena 

inclusión.

PARTICIPACIÓ
Selecció d’estratègies específiques que permeten la participació de tot l’alumnat en

la tasca comuna i proporcionar suport personal i social mentre la realitza.

1. Conéixer i respectar la diversitat funcional. Conéixer l’alumnat amb TEA des de dins.

VALORS I NORMES

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”
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• Obtindre un perfil sensorial detallat de les 
persones amb TEA de la comunitat educativa. 
A més, obtindre indicacions d’una persona 
especialista en Teràpia ocupacional, integració 
sensorial en autisme.

• Conéixer l’autisme des de dins personalitzant 
les diferents accions que s’han de dur a terme 
depenent del perfil sensorial de la persona amb 
TEA amb què es conviu.

• Personalitzar les estratègies i ajudes que es donen 
a la persona amb TEA per a adequar l’entorn a les 
seues preferències a nivell sensorial.

• Entendre que, depenent dels factors socials 
i ambientals, un mateix estímul en diferents 
moments pot provocar en la persona amb TEA una 
resposta diferent a nivell sensorial. 

• Treballar amb la persona amb TEA per a aconseguir 
afermar el seu comportament i que interioritze 
els diferents estímuls que es produeixen al seu 
voltant per a millorar la seua qualitat de vida i 
intentar fer possible la seua inclusió en tots els 
ambients i contextos de la societat.

• Teràpia ocupacional.
• Percepció sensorial en TEA.
• Educació i regulació emocional.
• Suports transaccionals.
• SCERTS.

PARTICIPACIÓ
Selecció d’estratègies específiques que permeten la participació de tot l’alumnat en

la tasca comuna i proporcionar suport personal i social mentre la realitza.

18. Conéixer el perfil sensorial de l’alumnat amb TEA per a intentar eliminar les barreres que es pot trobar 
en aquest nivell en els diferents contextos escolars.

VALORS I NORMES

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

108»Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA

• Conéixer per part de les persones que estan 
al voltant de la persona amb TEA les seues 
preferències sensorials i les seues formes 
d’autoregulació.

• Entendre quins estímuls li produeixen ansietat i 
quins estímuls el fan relaxar-se, i personalitzar les 
estratègies que cal seguir en cada situació i amb 
cada persona.

• Elaborar un termòmetre personalitzat de les 
emocions, en el qual s’associen estats anímics 
a colors. Donar estratègies d’autoregulació o de 
regulació mútua que ajuden la persona amb TEA 
a reconduir els seus estats d’irregularitat cap a 
estats òptims per a ser un participant actiu en tots 
els contextos.

• Dotar dels recursos necessaris tant personals 
com materials el centre educatiu i ensenyar les 
estratègies necessàries a la persona amb TEA per 
a poder recórrer-hi en cas de necessitat.

• Teràpia ocupacional.
• Percepció sensorial en TEA.
• Educació i regulació emocional.
• Suport transaccional.
• SCERTS.

20. Implementar un programa a nivell de centre en el qual es desenvolupe la intel·ligència emocional.

PARTICIPACIÓ
Selecció d’estratègies específiques que permeten la participació de tot l’alumnat en

la tasca comuna i proporcionar suport personal i social mentre la realitza.

VALORS I NORMES

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA»109

• Dotar la persona amb TEA de recursos que l’ajuden 
a regular-se sense tindre la necessitat de dependre 
de ningú i sense crear una inclinació tan gran envers 
objectes, accions o persones que li impedisca tindre una 
bona qualitat de vida.

• Treballar amb la persona amb TEA per a ampliar els 
seus interessos.

• Realitzar horaris i ensenyar a planificar el temps 
tant a la persona amb TEA com a les persones que 
estan al seu voltant perquè tinga temps per a tot i 
obtinga un equilibri a nivell temporal dedicat a allò que 
li agrada, i aconseguir d’aquesta manera que les seues 
motivacions no arriben a convertir-se en obsessions.

• Donar temps a la persona amb TEA perquè el dedique 
a allò que li agrada i que el motiva o que sap fer bé, però 
coneixent a la perfecció quant de temps pot dedicar a 
això sense que siga determinant per a poder seguir la 
seua vida amb normalitat. És convenient la utilització de 
temporitzadors per a regular també el seu estat òptim 
d’atenció i controlar el temps.

• Conéixer les preferències sensorials de la persona amb 
TEA i els seus estats emocionals per a poder donar 
estratègies adequades al nivell de comunicació que 
presenta, i  aconseguir així que no arribe a desenvolupar 
obsessions que li impedisquen beneficiar-se d’altres 
aspectes socials.

• Tindre clara la diferència entre una motivació o 
qualitat i alguna cosa que es pot convertir en una 
obsessió compulsiva que farà que no es desenvolupen 
correctament altres àrees imprescindibles, ja que això 
impediria un correcte desenvolupament global i també 
poder optar a una bona qualitat de vida.

• Teràpia ocupacional.
• PCP.
• Suport transaccional.
• Educació i regulació emocional.
• SCERTS.
• TEACCH.
• FFEE.

16. Desenvolupar les estratègies necessàries per a conéixer els moments i llocs en els quals puga utilitzar 
els seus interessos restrictius.

MOTIVACIÓ I AUTOREGULACIÓ

PARTICIPACIÓ
Selecció d’estratègies específiques que permeten la participació de tot l’alumnat en

la tasca comuna i proporcionar suport personal i social mentre la realitza.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

110»Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA

• Dotar d’eines la comunitat educativa perquè es 
coneguen els interessos que faran que la persona 
amb TEA participe de manera activa tant en el 
context de l’aula com en els diferents contextos en 
els quals es trobe.

• Treballar amb alumnat voluntari per a ensenyar-
los estratègies comunicatives que puguen servir 
de suport a la persona amb TEA: estratègies per 
a dialogar i interactuar en les diferents situacions 
socials que es puguen presentar.

•  Treballar amb la persona amb TEA per a ampliar 
els seus camps d’interés i entrenar-se en la 
consecució de noves metes i motivacions. Alhora, 
facilitar que els seus iguals es coneguen.

• Ensenyar tècniques de comunicació per a millorar 
les habilitats tant en el diàleg com en la conversa i 
incrementar els seu interés per aquestes. Atendre, 
a més, a tot allò que els conten les persones del 
seu entorn.

• Treballar l’empatia a partir de la imitació, 
desenvolupar la teoria de la ment.

• Infografia sobre ESDM, on s’explica com treballar la 
imitació perquè el seu focus d’interés passe d’allò 
material a tota la part social i que l’alumnat amb 
TEA puga passar a ser participant actiu tant en 
els jocs amb iguals com en les diferents activitats 
motrius en diferents contextos en els quals es 
trobe.

• DUA.
• Index for inclusion.
• Guions socials i guions conversacionals. S’hi  

ensenyen explícitament les pautes que cal seguir 
en una conversa i en un diàleg.

• Teoria de la ment i l’empatia. Ofereix tècniques 
perquè siguen acceptats socialment i perquè la 
seua participació siga activa.

• TEI.
• Suports transaccionals. Tant personals com 

materials que ajuden a formar persones segures 
i motivades per a participar activament en la 
comunicació social.

• Educació i regulació emocional.
• Ampliar els centres d’interés de la persona amb 

TEA. Fer-ho utilitzant diferents materials per a 
explicar tot allò que interessa als seus iguals i 
dotar-lo d’estratègies per a la seua comprensió.

17. Desenvolupar la motivació cap a l’aprenentatge i l’increment progressiu dels seus centres d’interés 
(aspecte extern de la motivació).

MOTIVACIÓ I AUTOREGULACIÓ

PARTICIPACIÓ
Selecció d’estratègies específiques que permeten la participació de tot l’alumnat en

la tasca comuna i proporcionar suport personal i social mentre la realitza.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA»111

• Seleccionar el tema conversacional. Les persones 
amb TEA poden presentar dificultats per a 
seleccionar els temes de conversa més apropiats 
segons les persones amb les quals interaccionen 
i el lloc on es troben. Això a vegades pot provocar 
conflictes o incomoditat. Facilitar eines per a 
seleccionar el tema conversacional pot millorar les 
seues relacions socials i la seua integració.

• Adquirir hàbits adequats per a interaccionar 
positivament amb altres xiquets i xiquetes. Les 
habilitats socials depenen de la situació en la qual 
ens trobem, per aquest motiu, qualsevol conducta 
social, per senzilla que semble, requereix d’una 
exhaustiva anàlisi de la situació. D’aquesta manera 
es podran proporcionar estratègies adequades que 
permeten una interacció positiva amb els altres i 
així millorar les seues relacions i la seua inclusió.

• Habilitats socials.
• Aprenentatge cooperatiu.
• Suport transaccional.
• SCERTS.
• Guions i històries socials.
• Teoria de la ment.

7. Desenvolupar habilitats per a col·laborar i gaudir en equips de treball i en grups cooperatius, així com, 
per a participar en activitats col·lectives.

RELACIONS INTERPERSONALS

PARTICIPACIÓ
Selecció d’estratègies específiques que permeten la participació de tot l’alumnat en

la tasca comuna i proporcionar suport personal i social mentre la realitza.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

112»Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA

• Aconseguir que tinga intenció comunicativa. 
Tractar d’esbrinar els seus reforçadors i intentar 
provocar-lo contínuament perquè desenvolupe la 
seua intenció comunicativa.

• Potenciar les situacions d’interacció. Es pretén 
la pràctica de convencions socials que faciliten 
l’acostament o la finalització d’una conversa 
com per exemple: la salutació, el comiat, etc. 
Els convencionalismes socials faciliten els 
començaments d’una conversa.

• També s’han de practicar altres convencions que 
afavoreixen la interacció social com, per exemple: 
respectar els torns. Evitar els canvis bruscos de 
tema, comportaments adequats en resposta a 
les emocions dels altres, etc. Es posarà l’accent a 
explicar exactament el que es vol dir (s’ha de tindre 
en compte en aquest sentit la seua literalitat). 
Es busca, a més, facilitar-li un guió que l’ajude a 
interaccionar i relacionar-se.

• Crear un cercle d’amics i d'amigues. Els iguals 
juguen una basa imprescindible a l’hora de 
millorar els sentiments d’acceptació i pertinença 
i poden afavorir notablement l’aprenentatge de 
conductes socials importants. A més, les activitats 
amb els iguals contribueixen a desenvolupar les 
habilitats socials, l’atenció, la col·laboració, aprenen 
a compartir, a prendre torns, desenvolupa el 
llenguatge i, finalment, a la resolució de problemes.

• PECS
• Aprenentatge cooperatiu.
• Guions i històries socials.
• ESDM.
• SCERTS.
• Benson Shaeffer.
• Suport transaccional.
• Habilitats socials.
• Teoria de la ment.
• Regulació emocional.
• Más que palabras.
• ORIENTATEA.
• TEACCH.

2. Desenvolupar habilitats per a realitzar acostaments socials de qualitat.

INTERACCIÓ GRUPAL

PARTICIPACIÓ
Selecció d’estratègies específiques que permeten la participació de tot l’alumnat en

la tasca comuna i proporcionar suport personal i social mentre la realitza.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA»113

• Respectar els torns de conversa. Les dificultats 
en el respecte de torns conversacionals, la 
presència de freqüents interrupcions o l’absència 
de reciprocitat en la conversa poden influir 
negativament en l’apreciació que té l’interlocutor 
de la conversa amb l’alumnat.

• Practicar habilitats socials (HHSS conversacionals. 
Freqüentment, es dona per descomptat que una 
persona coneix i practica de manera automàtica 
els mecanismes de la interacció social, la qual 
cosa no és tan evident en l’alumnat amb TEA. És 
important que l’alumnat amb TEA siga conscient 
de la presència d’una altra persona perquè, 
d’aquesta manera, les aproximacions socials 
siguen funcionals i gratificants per a tots.

• Cercle d’Attwood. Consisteix a dibuixar diferents 
nuclis en forma de cercles als quals se’ls assigna 
un col·lectiu (companys, tutor…) i després en cada 
un d’aqueixos col·lectius s’escriu quins temes de 
conversa són els més adequats per a tractar amb 
cada persona o grup de persones. Això permetrà al 
xiquet saber què dir o com comportar-se d’acord 
amb qui es relacione en aqueix moment.

• Guions i històries socials.
• Teoria de la ment.
• Suport transaccional.
• Jocs de rol.
• SAAC.
• PECS.
• Benson Shaeffer.
• PCP.
• Aprenentatge cooperatiu.
• ESDM. Imitació.

5. Desenvolupar habilitats socials necessàries per a la interacció social: frases freqüents de doble sentit, 
paraules de contingut emocional.

INTERACCIÓ GRUPAL

PARTICIPACIÓ
Selecció d’estratègies específiques que permeten la participació de tot l’alumnat en

la tasca comuna i proporcionar suport personal i social mentre la realitza.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

114»Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA

• Practicar i aprendre, partint de gestos concrets, 
la interpretació “global” en els grups, de gestos, 
mirades, expressions, etc., matisos, entonacions i 
expressions habituals, de la comunicació verbal i 
no verbal en grup. I en els casos que es requerisca, 
sensibilitzar envers el treball en grups d’iguals.

• ESDM.
• SCERTS.
• Habilitats socials.
• Teoria de la ment.
• Regulació emocional.
• Suport transaccional.
• BAP.
• Aprenentatge cooperatiu.

3. Desenvolupar estratègies verbals i no verbals per a fer possible la comunicació social.

INTERACCIÓ GRUPAL

PARTICIPACIÓ
Selecció d’estratègies específiques que permeten la participació de tot l’alumnat en

la tasca comuna i proporcionar suport personal i social mentre la realitza.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA»115

• Comprendre les normes socials que regeixen els 
jocs comuns entre els seus iguals depenent de 
l’edat de la persona.

• Crear la necessitat en la persona de fer cas a tota 
la part social per a poder desenvolupar la capacitat 
d’imitar i aprendre així a compartir jocs amb els 
seus iguals a través de la imitació.

• Desenvolupar la capacitat de comprensió de 
diferents situacions per a assimilar les regles del 
joc i poder així eliminar les barreres que es creen en 
aquests nivells.

• Sensibilitzar la comunitat educativa per a impulsar 
l’eliminació de barreres als patis per a totes 
aquelles persones que tenen dificultats de relació 
social.

• Dotar la persona d’eines que li donen seguretat a 
l’hora de participar en els diferents jocs treballats a 
nivell individual en un entorn controlat.

• Presentar i entrenar els iguals que estaran en 
l’entorn immediat de la persona amb TEA perquè 
puguen servir-li de suport o ajudar-lo a superar les 
barreres per a l’enteniment i la comprensió dels 
jocs que es practiquen.

• Joc: “Aprenc en l’esbarjo”. Una guia per a 
desenvolupar habilitats socials en l’entorn 
educatiu.

• Suport transaccional. Dinamitzadors de patis.
• ESDM. Fase II, desenvolupament del joc entre 

iguals a partir de la imitació i de l’atenció conjunta.
• Guions socials i conversacionals. Donant ajudes 

visuals a la persona, entrenant la interacció i guiant 
la conversa o el rol que ha d’exercir la persona, per 
exemple quan ha de jugar al racó del supermercat de 
l’aula d’Infantil. Se li pot donar un guió si és el venedor 
o venedora i un altre diferent si és el comprador 
o compradora i així amb cada un dels jocs que se li 
poden plantejar en el context en el qual es moga.

• TEACCH. Apartat d’oferir suports visuals per a 
seqüenciar l’activitat o l’acció que s’espera de la 
persona per a exercir el seu paper en un joc en 
concret. Per exemple, quan juguen a acaçar i parar, 
ser conscient de quines coses ha de fer, quan 
exerceix cada rol diferent en el joc.

• SCERTS. Apartat de suports transaccionals, 
tant materials com personals en l’apartat de 
Comunicació social. Donar eines que li servisquen 
per a ser una persona activa i segura de si 
mateixa en les diferents situacions que se li poden 
presentar.

• TEI. Tutoria entre iguals, treball amb iguals més 
grans de referència al centre educatiu que li 
serviran de suport i de guia tant al pati com a les 
zones comunes del centre.

11. Desenvolupar habilitats per a participar, dinamitzar i organitzar activitats relacionades amb el joc 
social i joc simbòlic.

INTERACCIÓ GRUPAL

PARTICIPACIÓ
Selecció d’estratègies específiques que permeten la participació de tot l’alumnat en

la tasca comuna i proporcionar suport personal i social mentre la realitza.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

116»Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA

• Millorar l’atenció en un focus concret. L’alumnat 
amb TEA pot mostrar excel·lents nivells d’atenció 
sostinguda en aquelles tasques que li resulten 
gratificants o motivadores; no obstant això, davant 
tasques escolars, situacions socials o activitats 
menys atractives pot presentar distracció i mostrar 
dificultat per a inhibir o enretirar la seua atenció 
d’estímuls irrellevants, dificultat per a inhibir “mons 
imaginaris” i mostrar una limitada habilitat per a 
canviar el focus atencional.

• Anar cerciorant-se que realment està seguint 
l’explicació. Pot semblar a simple vista que no està 
atent i realment sí que ho està i viceversa.

• Ensenyar-li a fer mapes conceptuals, resums i donar-
li informació seqüenciada i concreta.

• Aconseguir que dirigisca la mirada cap al professor o 
professora, cap als iguals i cap als materials d’estudi.

• Dotar d’eines els professionals perquè presenten 
motivacions i així eliminar les barreres d’accés a la 
informació que es pot trobar la persona amb TEA 
si se segueix un mètode tradicional d’ensenyament 
basat en l’aprenentatge oral.

• Conéixer totes les entrades d’informació  i potenciar-
les cada una d’aquestes perquè tot l’alumnat tinga 
menys barreres per a aprendre.

• Conéixer la persona amb TEA, tant els seus interessos, 
les seues potencialitats i les seues diferents formes 
de comunicar, per a poder sensibilitzar la comunitat 
educativa i que siga més fàcil  respectar i tolerar les 
diferents habilitats de comunicació.

• Tractar de conéixer els seus reforçadors i interessos. 
S’haurà d’intentar aquest desafiament contínuament 
perquè mantinga la mirada el major temps possible.

• Funcions executives.
• Estratègies visuals. Per a millorar la comunicació.
• SCERTS.
• ESDM.
• Suport transaccional.

APRENENTATGE
Adequar els elements bàsics de les unitats didàctiques de la programació d’aula perquè

tot l’alumnat aprenga al màxim de les seues possibilitats.

6. Desenvolupar habilitats per a aprendre a fixar l’atenció sobre el focus concret d’estudi, sobre el 
contingut que en cada moment s’imparteix a l’aula (atenció conjunta).

AUTONOMIA PER A L’APRENENTATGE

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA»117

• Donar estratègies a la persona amb TEA per a 
saber què ha de fer a cada moment i què s’espera 
d’ella.

• Dotar-lo d’ajudes visuals per a saber quan 
comença i quan acaba l’activitat.

• Organitzar el dia seqüenciant les activitats i 
organitzant les seues rutines.

• Crear un clima de seguretat, control i organització, i 
intentar no deixar molt de temps a la improvisació.

• Mostrar els diferents rols que pot tindre cada 
persona en un treball en grup o en diferents jocs 
i activitats que es poden realitzar en escoletes, 
col·legis i instituts.

• Presentar estratègies visuals generals que ajuden 
totes les persones a situar el treball dins d’una 
dinàmica grupal o individual.

• TEACCH. Organització i estructuració del dia, de 
l’activitat que s’ha de realitzar o de les sessions 
del matí, vesprada, etc., tot depenent del nivell de 
comprensió de la persona.

• FFEE. Apartat d’autoinstruccions visuals, bé siguen 
pictografiades, bé escrites.

• ESDM. Apartat en el qual s’anticipa l’activitat que 
cal realitzar mostrant els materials i organitzant-los 
d’acord amb l’ordre que se seguirà per a utilitzar-los.

• TEACCH. Agendes visuals adaptades a cada nivell, 
en les quals s’anticipe què ha de fer la persona al 
llarg de la sessió.

• APP. Aquelles que presenten l’estructuració de la 
sessió, del dia, de la setmana i fins i tot del mes, 
com per exemple Día a día o Araboard Constructor. 
Es pot seqüenciar per unitats o realitzar panells 
d’anticipació a les diferents rutines que es realitzen.

• Guions socials. S’hi presenta com realitzar un joc o 
es donen estratègies per a seguir un diàleg o fins i 
tot s’atorga un paper en el treball en grup.

• Aprenentatge cooperatiu.
• Suport transaccional.

APRENENTATGE
Adequar els elements bàsics de les unitats didàctiques de la programació d’aula perquè

tot l’alumnat aprenga al màxim de les seues possibilitats.

9. Desenvolupar estratègies per al treball autònom, la planificació i l’organització (autoinstruccions).

AUTONOMIA PER A L’APRENENTATGE

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

118»Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA

• Dotar la persona de tècniques que l’ajuden a 
interioritzar passos a seguir en les diferents 
activitats i tasques acadèmiques que siguen 
necessàries per a interioritzar els aprenentatges.

• Elaborar guions o passos a seguir en la resolució 
de problemes.

• Ensenyar a partir de tècniques d’autoinstruccions 
a organitzar, planificar i seqüenciar tasques.

• Dotar la persona d’estratègies per a saber resumir, 
esquematitzar, planificar i organitzar la seua acció 
i les seues respostes.

• Aconseguir que l’alumnat desenvolupe 
les estratègies necessàries per a millorar 
l’aprenentatge, tot proporcionant-li les eines 
necessàries que funcionen, com ara la seua 
funció executiva externa.

• Aconseguir que l’alumnat interioritze els passos 
necessaris per a resoldre una acció o tasca.

• FFEE. Apartat d’autoinstruccions.
• Teràpia ocupacional. On se centra el treball de 

la base de les FFEE. Planificació, organització, 
seqüenciació i inhibició a nivell motor.

• Guions i pautes visuals detallades pas a pas. 
Ensenyament explícit per a saber com resumir 
i donar èmfasi a tot allò més important mentre 
es fixa el focus d’atenció en allò que s’anticipa i 
s’explica de forma individual i a nivell visual.

• TEACCH. Agendes diàries, registres i plannings 
individualitzats d’acord amb les característiques de 
la persona amb TEA per a donar-li estratègies del 
quin, el com i el quan en cada una de les respostes 
que haja de realitzar en els diferents contextos per 
a aconseguir els objectius que s’esperen en les 
diferents sessions.

• Funcions executives.
• Autoinstruccions.
• TEACCH.
• Estratègies visuals per al denesenvolupament de 

la comunicació.
• Estructurarem les tasques, seqüenciant-les en 

xicotets passos, per a resoldre problemes de 
matemàtiques.

• Fem servir organitzadors gràfics.

10. Desenvolupar estratègies d’inhibició de conductes, de planificació, organització i autoregulació 
(principi formes d’implicació).

21. Desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge autònom i la planificació. Establir metes realistes i 
realitzar el seguiment dels avanços.

APRENENTATGE
Adequar els elements bàsics de les unitats didàctiques de la programació d’aula perquè

tot l’alumnat aprenga al màxim de les seues possibilitats.

AUTONOMIA PER A L’APRENENTATGE

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA»119

• Aconseguir que tinga intenció comunicativa. 
Esbrinar els seus elements reforçadors. Intentar 
provocar-lo contínuament perquè desenvolupe la 
seua intenció comunicativa.

• Potenciar les situacions d’interacció. Es pretén 
la pràctica de convencions socials que faciliten 
l’acostament o la finalització d’una conversa: la 
salutació, el comiat, etc. (els convencionalismes 
socials faciliten els començaments d’una conversa),  
respectar els torns, evitar els canvis bruscos de 
tema, comportaments adequats en resposta a les 
emocions dels altres… posant l’accent a explicar 
exactament el que es vol dir (s’ha de tindre en 
compte en aquest sentit la seua literalitat). Es 
busca facilitar un guió que ajude l’alumnat amb 
TEA a interaccionar i relacionar-se.

• ESDM.
• TEACCH.
• PECS.
• Benson Shaeffer.
• SCERTS. Comunicació social.
• Aprenentatge cooperatiu.
• Guions conversacionals.
• Suport transaccional.
• APP.
• PCP.

2. Aprendre estratègies per a iniciar la comunicació social. Intenció comunicativa.

CURRÍCULUM PERSONALITZAT

APRENENTATGE
Adequar els elements bàsics de les unitats didàctiques de la programació d’aula perquè

tot l’alumnat aprenga al màxim de les seues possibilitats.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

120»Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA

• Que els companys coneguen les característiques 
de l’alumnat amb TEA. Informar de les 
característiques de l’alumnat amb TEA fa millorar 
els sentiments d’acceptació i pertinença de 
l’alumnat i a més ajuda els iguals a comprendre 
algunes de les característiques del trastorn.

• Compartir interessos. Es pretén que siga capaç 
de compartir els seus interessos i que existisca 
una reciprocitat amb els companys en aquest 
procés. D’aquesta manera els companys podran 
comprovar (al mateix temps que l’alumnat 
amb TEA) que tenen gustos, interessos i 
característiques comuns i facilitarà també la seua 
acceptació i inclusió en el grup. Si no té interessos 
comuns al seu grup d’iguals, s’ha de treballar per a 
ensenyar i motivar a apreciar la resta d’interessos 
i com a mínim que els entenga, els respecte i puga 
compartir-los en determinats moments.

• Crear un cercle d’amistats. Els iguals juguen 
una basa imprescindible a l’hora de millorar els 
sentiments d’acceptació i pertinença i poden 
afavorir notablement l’aprenentatge de conductes 
socials importants. A més, les activitats amb els 
iguals contribueixen a desenvolupar les seues 
habilitats socials, l’atenció, la col·laboració, aprendre 
a compartir, a prendre torns, a desenvolupar el seu 
llenguatge i, finalment, a la resolució de problemes.

• ESDM.
• SCERTS.
• Teoria de la ment.
• Guions conversacionals.
• Orienta TEA. Temes conversacional, guies 

conversacionals.
• Aprenentatge cooperatiu.
• Tutorització, programa TEI (tutoria entre iguals).
• Suport transaccional.

3. Aprendre estratègies verbals i no verbals per a fer possible la comunicació social. Practicar i aprendre, 
partint de gestos concrets, la interpretació “global” en els grups, de gestos, mirades, expressions..., 
matisos, entonacions, i expressions habituals, de la comunicació verbal i no verbal en els grups.

CURRÍCULUM PERSONALITZAT

APRENENTATGE
Adequar els elements bàsics de les unitats didàctiques de la programació d’aula perquè

tot l’alumnat aprenga al màxim de les seues possibilitats.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA»121

• Respectar els torns de conversa. Les dificultats 
en el respecte de torns conversacionals, la 
presència de freqüents interrupcions o l’absència 
de reciprocitat en la conversa poden influir 
negativament en l’apreciació que té l’interlocutor 
de la conversa amb l’alumnat.

• Practicar habilitats socials (HHSS) conversacionals. 
Freqüentment es dona per descomptat que una 
persona coneix i practica de manera automàtica els 
mecanismes de la interacció social, la qual cosa no 
és tan evident en l’alumnat amb TEA. És important 
que aquest alumnat siga conscient de la presència 
d’un altra persona perquè, d’aquesta manera, 
aqueixes aproximacions socials siguen funcionals i 
gratificants per a tots.

• Desenvolupar estratègies necessàries per a 
interaccionar de manera adequada amb els iguals, 
millorant el to de veu, la comunicació verbal i no 
verbal, etc.

• Les mateixes orientacions que les establides 
en el punt anterior, practicar habilitats socials 
conversacionals, etc.

• Habilitats socials.
• Guions i històries socials.
• Teoria de la ment.
• Aprenentatge cooperatiu.

• Habilitats socials.
• Guions i històries socials.
• Teoria de la ment.
• Aprenentatge cooperatiu.
• SCERTS.
• Regulació emocional.
• Suport transaccional.

4. Aprendre coneixements i destreses per al desenvolupament de la comunicació.

5. Adquirir i desenvolupar habilitats socials necessàries per a la interacció social: frases freqüents de 
doble sentit, paraules de contingut emocional.

CURRÍCULUM PERSONALITZAT

APRENENTATGE
Adequar els elements bàsics de les unitats didàctiques de la programació d’aula perquè

tot l’alumnat aprenga al màxim de les seues possibilitats.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

122»Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA

• Millorar les interaccions amb els companys. 
L’alteració dels patrons d’interacció es manifesta a 
l’hora de dirigir-se als companys, respondre a les 
seues iniciatives, seguir el tema conversacional o 
finalitzar amb delicadesa. Treballar amb l’alumnat 
tècniques i activitats que permeten millorar els 
patrons d’interacció afavoreix la inclusió en el grup.

• Conéixer molt bé el perfil sensorial de la persona 
amb TEA per a poder treballar amb suports 
transaccionals tant personals com materials per 
a poder desenvolupar activitats adequades a les 
seues característiques i donar-li així estratègies 
per a suplir les barreres que es pot trobar a l’hora 
d’establir límits corporals tant a nivell personal 
com  social.

• Respectar l’espai personal a l’hora de mantindre 
converses i interaccions socials.

• Controlar el seu cos perquè siga una persona amb 
qualitats per a desenvolupar els jocs socials amb 
major seguretat i confiança.

• Fomentar l’autonomia i augmentar l’autoestima 
per a estar segur en la interacció.

• Conéixer i entendre les normes dels jocs dels seus 
iguals.

• Entrenar de manera individual diferents aspectes 
de base sensorial per a poder desenvolupar el joc 
amb els seus iguals.

• Aprenentatge cooperatiu.
• Recurs: Aprendo en el recreo.
• Suport transaccional.
• Teoria de la ment.
• SCERTS.
• Guions i històries socials.
• TEI. Tutoria entre iguals.

• Teràpia ocupacional.
• SCERTS. Apartat de regulació emocional, dotant 

de suports transaccionals depenent de l’etapa 
comunicativa en la qual es trobe la persona, per 
a integrar de manera adequada tant els estímuls 
socials com  sensorials i que se senta còmode en 
les diferents interaccions que es poden presentar.

• Educació i regulació emocional.
• Suport transaccional.
• Funcions executives. Apartat  d’autoinstruccions; 

se li poden facilitar diferents instruccions per a 
cada una de les interaccions que es pot trobar.

• ESDM. En la part de com treballar aspectes 
relacionats amb la sensorialitat des dels 12 mesos. 
Sobretot els apartats d’autonomia personal i social 
i les de motricitat fina i gruixuda i joc. Importància de 
l’atenció primerenca en totes les àrees per a poder 
treballar des de la base sensorial fins al vèrtex de la 
piràmide del desenvolupament, la funció executiva 
i l’aprenentatge acadèmic.

7. Desenvolupar estratègies per al treball en grup.

8. Desenvolupar estratègies propioceptives per a conéixer els límits del propi cos.

CURRÍCULUM PERSONALITZAT

APRENENTATGE
Adequar els elements bàsics de les unitats didàctiques de la programació d’aula perquè

tot l’alumnat aprenga al màxim de les seues possibilitats.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA»123

• Comprendre les normes socials que regeixen els 
jocs comuns entre els seus iguals depenent de 
l’edat de la persona.

• Crear la necessitat en la persona de fer cas a tota 
la part social per a poder desenvolupar la capacitat 
d’imitar i aprendre així a compartir jocs amb els 
seus iguals a través de la imitació.

• Desenvolupar la capacitat de comprensió de 
diferents situacions per a assimilar les regles del 
joc i poder així eliminar les barreres que es creen a 
aquests nivells.

• Sensibilitzar la comunitat educativa per a intentar 
crear i impulsar l’eliminació de barreres als patis 
per a totes aquelles persones que tenen dificultats 
a nivell de relació social.

• Històries i guions socials. Utilitzar suports visuals 
per a realitzar guions socials i conversacionals que 
ajuden a fer més comprensibles per a la persona 
amb TEA les normes dels diferents jocs concordes 
als de la seua edat i que puga comprendre els seus 
diferents rols depenent del joc que es desenvolupe 
i de quin lloc hi ocupe.

• ESDM. Atenció conjunta i imitació.
  Desenvolupament del joc i partir de la base d’imitar 

el xiquet perquè després ell t’imite i siga capaç de 
desenvolupar jocs de ficció i imitació.

• SCERTS. Apartat de comunicació social.
• Recurs: Aprendo en el recreo.
• Index for inclusion. Una guia per a crear comunitats 

educatives inclusives. 
• DUA.
• Suport transaccional.

11. Aprendre els coneixements i les destreses necessàries per al desenvolupament del joc. Aprendre a 
jugar en els diferents entorns.

CURRÍCULUM PERSONALITZAT

APRENENTATGE
Adequar els elements bàsics de les unitats didàctiques de la programació d’aula perquè

tot l’alumnat aprenga al màxim de les seues possibilitats.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

124»Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA

• Valorar, depenent de l’edat i el context de la persona 
amb TEA, quin tipus d’estereotípies presenta i la 
funcionalitat que tenen cada una d’aquestes.

• Dotar la persona de diferents ajudes transaccionals 
per a poder regular-se en el cas que siga necessari.

• Conéixer i entendre l’autisme des de dins per part 
de tota la comunitat educativa i més concretament  
la persona o persones amb TEA que tinguen al seu 
voltant.

• Conéixer exactament la funcionalitat de les 
estereotípies de la persona amb TEA, ja que és 
molt fàcil que aquestes depenguen d’una situació 
concreta i per tant cal tindre un perfil sensorial 
exhaustiu i conéixer molt bé els seus diferents 
estats, gustos i el nivell de comunicació.

• Teràpia ocupacional. Basada en la integració 
sensorial per a les persones amb TEA. Diferents 
activitats i materials que poden ajudar a regular 
estats d’irregularitat a nivell emocional i a nivell 
sensorial.

• SCERTS. Suports transaccionals que ajuden 
a millorar en les habilitats tant de regulació 
emocional com de comunicació social.

• APP. Totes aquelles que treballen el reconeixement 
de les emocions, les expressions facials, etc.

13. Aprendre estratègies per a utilitzar la comunicació oral de forma funcional.

CURRÍCULUM PERSONALITZAT

APRENENTATGE
Adequar els elements bàsics de les unitats didàctiques de la programació d’aula perquè

tot l’alumnat aprenga al màxim de les seues possibilitats.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA»125

• Dotar d’estratègies la persona amb TEA per a 
millorar a nivell d’habilitats adaptatives a l’hora 
d’autoregular la seua conducta i per a poder arribar 
a ser més flexible en les seues accions.

• Entendre, per part de la comunitat educativa, la 
necessitat, quan així siga necessari, de seguir uns 
patrons fixos en les accions o en el comportament.

• Intentar treballar la flexibilitat cognitiva per a 
millorar les conductes i els rituals restringits de la 
persona amb TEA.

• Treballar individualment amb la persona amb 
TEA la possibilitat d’utilitzar diferents objectes de 
diferents maneres per a millorar la seua flexibilitat.

• Utilitzar estratègies que comporten al canvi i 
no fomentar així la seua rigidesa mental que es 
tradueix en rigidesa en el  comportament, les 
conductes, o les accions tant sobre objectes com 
sobre persones.

• Introduir canvis anticipats i estructurats en les 
rutines, treballats amb anterioritat amb la persona 
amb TEA per a aconseguir fer més flexible el seu 
comportament.

• ESDM. En l’apartat d’imitació sobre objectes. 
Si es treballa des de molt menuts a nivell motor 
la flexibilitat, es fan menys rígids quan són més 
majors.

• Teràpia ocupacional. Basada en la integració 
sensorial per a aconseguir introduir canvis que 
milloren a nivell motor la flexibilitat cognitiva.

• SCERTS. Suports transaccionals necessaris per 
a millorar la flexibilitat de la persona amb TEA, 
sempre intentant enretirar-los gradualment per a 
no crear més rigidesa en el seu comportament.

• Funcions executives. Apartats en què es treballa la 
flexibilitat cognitiva.

• TEACCH. Tenint en compte que l’estructuració 
és una eina necessària però que s’haurà d’anar 
modificant i enretirant quan es puga per a no crear 
una major necessitat de tindre-ho tot estructurat 
ja que això comportaria una major rigidesa mental 
i motriu en les seues accions.

15. Adquirir els coneixements i les destreses necessaris per a millorar la flexibilitat mental i comportamental.

CURRÍCULUM PERSONALITZAT

APRENENTATGE
Adequar els elements bàsics de les unitats didàctiques de la programació d’aula perquè

tot l’alumnat aprenga al màxim de les seues possibilitats.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

126»Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA

• Delimitar estratègies que aconseguisquen fer 
entendre i controlar els diferents estats en el perfil 
sensorial de les persones amb TEA: hiposensibilitat 
sensorial, hipersensibilitat sensorial i estat òptim 
per a l’aprenentatge.

• Conéixer els diferents estímuls sensorials (sons, 
llums, textures, olors, colors, moviments, etc.), que 
poden ajudar  la persona amb TEA a regular-se en 
diferents moments de desregulació.

• Dotar de materials que puguen ajudar  la persona 
amb TEA a millorar o a acomodar els seus diferents 
canals sensorials al les entrades que poden 
arribar a percebre i que els poden desregular.

• Donar estratègies materials a la persona amb TEA 
i a aquelles persones del seu entorn per a poder 
ajudar a superar estats d’irregularitat a nivell 
sensorial que li impedisquen aprendre.

• La regulació a nivell emocional comporta diferents 
estats a nivell sensorial i viceversa, per tant, cal 
desenvolupar tècniques en els dos sentits per a 
ajudar la persona amb TEA a conéixer i a poder 
expressar les necessitats per a regular els seus 
diferents estats a nivell sensorial.

• Ensenyar tècniques d’autoregulació i tècniques de 
regulació mútua tant a la persona amb TEA com a 
les persones del seu entorn per a poder adequar 
a cada moment i a cada circumstància el  suport 
que se li ofereix i trobar allò que s’està buscant en 
cada situació.

• Teràpia ocupacional. Basada en la integració 
sensorial.

• SCERTS. Apartat de suports transaccionals en 
l’àrea de regulació emocional, tant per a conéixer 
els seus estats d’irregularitat, com per a dotar 
d’estratègies personals i materials que ajuden  la 
persona amb TEA a regular-se i a arribar als seus 
estats òptims en cada context i en cada situació.

• ESDM. Importància de treballar certes fites 
imprescindibles a certes edats a nivell sensorial 
per a poder arribar a desensibilitzar o a donar 
estratègies a les persones amb TEA per a habituar 
els seus sentits a les diferents entrades sensorials 
a les quals estan exposats en determinats 
moments al llarg de la jornada escolar.

• Suport transaccional.

19.  Adquirir coneixements mitjançant tècniques de regulació per a poder processar els estímuls sensorials. 
D’evitació, mitjançant suports materials per a intentar no arribar a la fase d’explosió i controlar així les 
desregulacions sensorials que poden comportar dificultats en la conducta adaptativa o problemes de 
conducta.

CURRÍCULUM PERSONALITZAT

APRENENTATGE
Adequar els elements bàsics de les unitats didàctiques de la programació d’aula perquè

tot l’alumnat aprenga al màxim de les seues possibilitats.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Marc teòric. Principis per a la intervenció educativa en TEA»127

• Conéixer per part de les persones que estan 
al voltant de les persones amb TEA les seues 
preferències sensorials i les seues formes de 
regular-se.

• Entendre quins estímuls li produeixen ansietat i 
quins estímuls el fan relaxar-se, tot personalitzant 
les estratègies que cal seguir en cada situació i 
amb cada persona.

• Elaborar un termòmetre personalitzat de les 
emocions, en el qual s’associen estats anímics 
a colors. Donar estratègies d’autoregulació o de 
regulació mútua que ajuden  la persona amb TEA 
a reconduir els seus estats d’irregularitat cap a 
estats òptims per a ser un participant actiu en tots 
els contextos.

• Dotar dels recursos necessaris tant personals 
com materials el centre educatiu i ensenyar les 
estratègies necessàries a la persona amb TEA per 
a poder recórrer-hi en cas de necessitat.

• Teràpia ocupacional. Basada en la integració 
sensorial per a les persones amb TEA. Diferents 
activitats i materials que poden ajudar a regular 
estats d’irregularitat a nivell emocional i a nivell 
sensorial.

• ISCERTS. Suports transaccionals que ajuden 
a millorar en les habilitats tant de regulació 
emocional com de comunicació social.

• APP. Totes aquelles que treballen el reconeixement 
de les emocions, les expressions facials, etc.

20. Aprendre a entendre les seues emocions i sentiments, així com els dels altres. Així mateix, desenvolupar 
habilitats de regulació emocional.

CURRÍCULUM PERSONALITZAT

APRENENTATGE
Adequar els elements bàsics de les unitats didàctiques de la programació d’aula perquè

tot l’alumnat aprenga al màxim de les seues possibilitats.

Què? Implicacions educatives Com? “píndoles formatives”

MARC TEÒRIC. PRINCIPIS PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN TEA
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3.1. Píndoles formatives. Avaluació

3.2. Píndoles formatives. Intervenció 
educativa: mesures ordinàries

3.3. Píndoles formatives. Intervenció 
educativa: mesures específiques 

3.4. Píndoles formatives. Normativa 
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Aprendre sobre l’autisme i sobre les estratègies 
educatives més adequades és un procés 

continu, ja que el coneixement en ambdós 
camps evoluciona contínuament.  La formació 

en autisme mai s’acaba i el professional que 
crega que ja la té, en realitat “la perd”.”

Theo Petters.

En aquest apartat volem mostrar diferents 
estratègies i metodologies per a facilitar la 
labor dels professionals de l’educació. Les 
anomenem píndoles formatives.

Estan dirigides a l’adquisició d’habilitats, 
destreses i competències d’una forma 
senzilla i ràpida, on es concreta gran part del 
contingut, el qual pot posar-se en pràctica 
immediatament.

Totes aquestes píndoles formatives seran 
clau per al disseny dels plans d’actuació 
personalitzats de les persones amb TEA. 
Per tant, i seguint amb la filosofia que s’ha 
pretés mostrar al llarg de la Guia, totes les 
persones de l’entorn de la persona central de 
la intervenció hauran de conéixer els mètodes 
que s’incloguen en els plans responent a les 
preguntes què s’ha de fer, quan i com, per a 

poder dur a terme el pla d’actuació en tots els 
contextos. És molt important la coordinació 
de tots els agents per a aconseguir la 
generalització dels aprenentatges i poder 
concretar els suports tant personals com 
materials necessaris, així com els indicadors 
d’èxit en el pla de treball consensuat pels 
diferents usuaris que l’elaboren.

Prenent com a referència els dos dominis 
de diagnòstic del DSM-5 i les dificultats que 
aquests generen, i amb l’objectiu de realitzar 
una intervenció educativa inclusiva, s’han 
detectat les barreres d’accés, participació i 
aprenentatge i les accions educatives que 
poden contribuir a eliminar-les.

La premissa fonamental es marca en 
la píndola formativa Sensibilització a la 
Comunitat educativa; és un dels eixos clau i és 
fonamental perquè la resta de les píndoles es 
puguen posar en funcionament i arriben així al 
seu correcte desenvolupament.

És necessari un canvi de mirada, tant per 
part dels professionals de l’educació com de 
les administracions públiques que doten de 
recursos els centres educatius. És necessari 
creure en l’escola inclusiva com l’educació 
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guiada de totes les persones que tenen el dret 
d’estar i de participar en tots els contextos 
socials, i pel que fa a la present Guia, en l’àmbit 
educatiu.

Així doncs, a partir d’aquest canvi, els 
professionals dels centres educatius, mestres, 
professors i especialistes s’anomenen 
professionals curriculars, mentre que els 
professionals de Pedagogia Terapèutica, 
Audició i Llenguatge i Orientació educativa, 
motor de canvi cap a la inclusió, s’anomenen 
professionals de suport a la inclusió.

Cal tindre en compte que la consecució 
d’aquest canvi de filosofia educativa requereix 
de la suficient dotació de personal de suport a 
la inclusió perquè aquesta siga efectiva, a més 
de la necessària formació de tota la comunitat 
educativa i la coordinació i col·laboració 
entre tots els usuaris que porten a terme la 
implementació del pla d’actuació.

A continuació es presenten les diferents 
píndoles educatives dividides i organitzades 
per blocs. En primer lloc s’han elaborat les 
píndoles dels materials per a un correcte 
diagnòstic: píndoles d’avaluació.

A nivell d’intervenció, s’ha realitzat una 
divisió: d’una banda, es presenten les píndoles 
educatives que milloraran les metodologies 
generals amb tot l’alumnat per a crear un 
centre més flexible, accessible i més inclusiu. 
Són orientacions imprescindibles per a poder 
avançar a tots els nivells amb totes les 
persones de la comunitat educativa; d’altra 
banda, es presenten les píndoles educatives 

a nivell d’intervenció que tracten més a fons 
les metodologies específiques per a treballar 
directament amb les persones amb TEA. 
De totes maneres, cal remarcar, que encara 
que la majoria s’hagen dissenyat i pensat 
per a persones amb TEA, no vol dir que no 
seguisquen metodologies facilitadores que en 
bon nombre serviran també per a tot l’alumnat.

L’últim contingut de l’apartat fa referència a la 
normativa. En aquest cas, s’han desenvolupat 
dos referents normatius imprescindibles en la 
posada en marxa d’una escola inclusiva, d’una 
escola que ratifica el dret a la inclusió, a una 
educació que defén la igualtat d’oportunitats 
per a tots els seus membres.

Així doncs, volem comentar la importància 
de ser conscients que igual que no hi ha dues 
persones iguals, tampoc hi ha un model 
únic d’intervenció. S’han de conéixer tots els 
mètodes i les últimes investigacions en l’àmbit 
educatiu en general i en el camp del TEA en 
particular, prenent com a referent la persona i 
el seu context per a poder elaborar amb èxit el 
pla d’actuació personalitzat i individual.

“És quasi impossible comprendre què significa 
viure en un mon literal, tindre dificultats per 

anar més enllà de la informació rebuda, 
estimar sense una intuïció social innata. 

Per a poder compartir la ment d’una persona 
amb autisme, que pateix un problema 

d’imaginació, s’han de tindre, en compensació, 
enormes dosis d’imaginació.”

Theo Peeters.



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

132»Programes específics. Píndoles formatives (PF)

»Píndola formativa 1. IDENTEA-2.

1. Fitxa tècnica
2. Descripció
3. Limitacions
4. Interpretació i ús de l’inventari
5. Estudi de casos

Autoria

Aplicació

Finalitat

Administració

Puntuacions

Definició
dels ítems

José Luis Barrios Roda, Antonio Mª. Ferrer Manchón, José Miguel Navarro Peña, Josefi-
na Carneiro Moreno, Rosa Ana Clemente Estevan, Vicente Prieto Rubio.

Xiquets i xiquetes entre 2 anys i 6 anys i 11 mesos amb aptituds comunicatives 
allunyades de la competència característica per a la seua edat, o que manifesten 
qualsevol tipus de trastorn que afecte de forma principal la interacció social i la 
comunicació (com TEA o TCS).

• Detectar la presència i severitat de signes característics de TEA i TCS.
• Assessorar en l’escolarització de l’alumnat amb TEA a la Comunitat Valenciana.

Recomanable lliurar el qüestionari als informants (docents, pares/mares, o una persona 
que conega bé el cas avaluat) 48h abans de l’entrevista.

Puntuacions directes sobre: total simptomatologia TEA, comunicació i interacció social 
(CIS), patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos o activitats (P), 
conducta, llenguatge.
Punts de tall establits sobre el total i les dimensiones CIS i P per a: 

a) valorar sospites de presència de TEA, 
b) assessorar sobre la modalitat d’escolarització.

Es defineixen tots els ítems del qüestionari. Per exemple:

“32. Té atenció conjunta: mira l’objecte que assenyalem i no el dit de la mà”.
* Davant la indicació de l’adult  “mira” assenyalant un objecte, el xiquet ha de mirar 

directament l’objecte anomenat/assenyalat, no el dit que assenyala, ni la cara de 
l’adult que verbalitza la petició.

• Valora que el xiquet/a interacciona amb l’adult en els jocs de “pren i dona’m” amb 
diferents objectes, de manera que mira l’objecte i l’adult participant amb alternança. 

1. FITXA TÈCNICA

3.1.
Píndoles formatives. Avaluació
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Qüestionari de 54 ítems que descriuen la manera de comunicar-se, relacionar-se i comportar-se dels 
xiquets i xiquetes, i que s’agrupen en els eixos següents:

1. Comunicació i Interacció Social (CIS).

2. Patrons de conducta repetitius i estereotipats (P).

3. Total de símptomes d'alumnat amb TEA (T).

El qüestionari valora un conjunt de manifestacions conductuals, moltes d’aquestes característiques del 
TEA i del TCS.

Els ítems avaluen aquelles conductes que per la seua presència, freqüència i intensitat, cal conéixer 
amb precisió per a dissenyar la millor atenció escolar d’alumnat amb necessitats específiques de suport 
educatiu associades a aquestes condicions.

2. DESCRIPCIÓ
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Finalitat d’IDENTEA-2: 

1. Detectar de manera primerenca alumnat amb necessitats de suport lligades a presència de 
simptomatologia TEA o TCS.

2. Assessorar sobre l’adequació de la resposta oferida pel sistema escolar a les necessitats 
específiques de suport educatiu de l’alumnat amb TEA o TCS.

3. Valorar la presència i severitat de simptomatologia característica d’alumnat amb TEA o TCS.

4. Contribuir en un primer pas a determinar signes que ajuden en el diagnòstic diferencial entre TEA 
i TCS.

5. Determinar la presència i severitat d’alteracions de la conducta concomitants al diagnòstic de 
TEA i TCS que tenen rellevància, entre altres, en el context escolar.

6. Orientar, sobretot en edats primerenques, en la detecció de dificultats en el desenvolupament 
del llenguatge freqüentment associades a la condició de TEA.

7. Amb finalitat de seguiment, permetre en termes longitudinals l’anàlisi de l’evolució de la presència 
i severitat de simptomatologia TEA i TCS.

IDENTEA-2 mai ha de ser l’únic instrument per a una avaluació diagnòstica. Han d’utilitzar-se 
procediments estandarditzats, escales d’observació i tindre en consideració l’avaluació d’aspectes com la 
capacitat intel·lectual, la intel·ligència no verbal, la conducta adaptativa o el context sociofamiliar.

Tampoc pot ser l’única informació emprada per a la identificació de NEAE que determinen la modalitat 
d’escolarització adequada.

3. APLICACIONS

4. LIMITACIONS
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La puntuació corresponent a cada dimensió s’obté 
sumant la puntuació dels ítems que la componen.

Una vegada calculades les puntuacions directes, i 
tenint en compte l’edat corresponent, s’emplena el 
“Registre síntesi 1: punts de tall per a sospites de TEA”, 
que ajuda a determinar la presència de sospites o no 
de possible trastorn d’espectre autista. D’acord amb 
les taules, les puntuacions directes de cada dimensió 
(CIS i P) i del total es comparen amb el punt de tall. 
Les puntuacions directes que se situen en el punt de 
tall o per damunt, informen d’una possible presència 
de TEA que haurà de constatar-se amb les proves 
d’avaluació diagnòstica oportunes.

Per damunt del punt de tall, com més gran siga la 
distància a aquest, major és el grau de severitat dels 
dèficits que la persona avaluada té en aqueixa àrea, i 
si és en la suma de les dues, en relació amb la simp-
tomatologia característica del trastorn d’espectre au-
tista.

En el “Registre síntesi 2: punts de tall per a orientar 
modalitat d’escolarització”, s’encerclarà en quin inter-
val se situa la puntuació directa en cada una de les 
dimensions, cosa que ajudarà a una millor caracterit-
zació de cada cas i contribuirà a prendre una decisió 
respecte a la modalitat d’escolarització que pot res-
pondre millor a NEAE de cada cas.

El registre síntesi 2, ens presenta una persona que 
supera per poc el punt de tall tant en comunicació i 
interacció social (16/7) com en patrons repetitius 
i restringits (21/5). Conseqüentment, també ho fa 
per poc en el total (37/15). Amb això, s’estableix en 
principi una sospita de TEA. Tot i això, cal realitzar una 
avaluació diagnòstica específica, més encara en casos 
com aquests on la puntuació se situa pròxima al punt 
de tall. 

Com podem observar, els punts de tall per a 
determinar la possible presència de TEA (registre 
síntesi 1) són més baixos que els punts de tall 
proposats per a decidir que l’alumnat necessita una 
atenció especialitzada més intensa (registre síntesi 2) 
d’aquella que poden oferir-li al seu centre els recursos 
ordinaris, els professionals de Pedagogia Terapèutica 

5. INTERPRETACIÓ I ÚS DE L’INVENTARI

(PT) i d’Audició i Llenguatge (Al). Amb això, es pretén 
donar resposta en el sentit que:

1. Cap cas susceptible de ser TEA es quede sense 
detectar, per això és tan alt l’índex de sensibilitat, 
la qual cosa fa situar els punts de tall de sospita de 
presència de TEA en valors baixos. Posteriorment, 
l’ús d’instruments d’avaluació diagnòstica servirà 
per a confirmar o no la sospita.

2. La majoria de l’alumnat assistisca al centre escolar 
que li correspon pel procés de matriculació ordinari, 
de manera que quan es propose un centre amb 
UE CiL, la possibilitat d’error siga mínima.

El registre síntesi 2 proposa com a resposta 
d’organització educativa més adequada per a 
respondre a les necessitats educatives d’aquest 
alumnat la seua escolarització en una aula regular 
amb els recursos de docents especialistes en 
Pedagogia Terapèutica (PT) i Audició i Llenguatge (AL) 
del centre.

Per al cas de BBC, el registre síntesi 2 proposa la 
modalitat d’escolarització d’UE CiL com la més 
adequada per a respondre a les necessitats de 
l’alumnat. Tenint en compte que els resultats de 
l’ADI-R i ADOS-2 el situen com a TEA Nivell 2, i la 
mesura de discapacitat intel·lectual amb l’Escala 
Leiter determina un CI de 25-40 (discapacitat 
intel·lectual entre moderada i greu), s’entén que la 
necessitat d’una intervenció intensiva fa convenient 
la proposta d’escolarització en unitat específica de 
Comunicació i Llenguatge.

Així doncs, IDENTEA-2 ens proposa l’escolarització 
en CEIP - UE CiL - CEE, en funció de la severitat en els 
símptomes, dels dèficits en les àrees CIS, P, TOTAL, C, 
L i CI; i de l’entorn educatiu que millor puga respondre 
a les seues necessitats educatives, considerant com 
a premissa donar una resposta tècnica ajustada a 
les necessitats de suport de cada cas, propiciant que 
l’emplaçament en el qual es trobe siga un entorn 
adequat en sensorialitat, afectivitat i exigència en 
l’adquisició dels aprenentatges que ajude a fomentar 
una vida tant autònoma com siga possible en la 
societat.
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»Píndola formativa 2. ADOS-2.

Escala d’observació per al diagnòstic del TEA

1. Fitxa tècnica
2. Introducció
3. Normes generals d’aplicació
4. Normes específiques d’aplicació i codificació
5. Instruccions específiques d’aplicació de cada mòdul i
     pautes de codificació

• Nom: ADOS-2. Escala d’Observació per al Diagnòstic de l’Autisme – 2.

• Nom original: ADOS-2. Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition.

• Autoria: part 1 (Mòdul 1-4): Catherine Lord, Michael Rutter, Pamela C. Dilavore, Susan Risi, Katherine 
Gotham i Sommer L. Bishop. Part 2 (Mòdul T): Catherine Lord, Rhiannon J. Luyster, Katherine Gotham i 
Whitney Guthrie.

• Procedència: Western Psychological Services (WPS), 2012.

• Adaptació al castellà: Tamara Luque (departament d’I+D+I de TEA Ediciones, 2015).

• Aplicació: individual.

• Àmbit d’aplicació: Xiquets i xiquetes des dels 12 mesos (edat cronològica) fins a adults. Cada mòdul està 
dirigit a una població diferent. Mòduls T, 1, 2, 3, 4.

• Durada: entre 40 i 60 minuts (cada mòdul).

• Finalitat: avaluació i diagnòstic de les persones amb TEA, de diverses edats i diversos nivells de 
desenvolupament i llenguatge.

• Baremació: ADOS-2 no proporciona barems com a tals, però facilita punts de tall (mòduls 1-4) o rangs 
de preocupació (mòdul T) per a la pràctica clínica. A més, en el cas de correcció per Internet, s’inclou 
una puntuació comparativa per als mòduls 1, 2 i 3 per a determinar el nivell de símptomes associats a 
l’autisme manifestats en l’avaluació i la seua evolució al llarg del temps.

• Material: manual, protocol d’observació dels cinc mòduls, materials manipulatius (s’hi inclou una 
descripció detallada en el capítol de “Normes d’aplicació i codificació”) i clau d’accés (PIN) per a la 
correcció per Internet. És important destacar que la correcció de l’ADOS-2 pot realitzar-se íntegrament 
de forma manual a partir dels algorismes que s’inclouen en els protocols (valoració d’acord als punts de 
tall o rangs de preocupació). La correcció per Internet és opcional i proporciona complementàriament la 
puntuació comparativa (en el cas dels mòduls 1, 2 i 3).

1. FITXA TÈCNICA
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Materials

Descripció de 
l’instrument

L’Escala d’Observació per al Diagnòstic d’Autisme-2 (ADOS-2) és una avaluació estandarditzada i 
semiestructurada de la comunicació, la interacció social, el joc o l’ús imaginatiu dels materials i les 
conductes restrictives i repetitives, dirigida a xiquets i xiquetes, joves i adults amb sospita de TEA. 

És considerat l’instrument de referència per a l’avaluació observacional i el diagnòstic de TEA. 

Els 5 mòduls que ofereix contenen activitats estandarditzades que han sigut dissenyades per a 
evocar comportaments relacionats amb el TEA en diferents nivells de desenvolupament i edats 
cronològiques. 

S’ha de triar un dels cinc mòduls en funció de:
- El nivell de llenguatge expressiu (principalment).
- L’edat cronològica. 
- L’adequació dels materials a la maduresa del subjecte.

L’ADOS-2 inclou tres tipus de components:
• Manual: dividit en dues parts:

- Part I: Mòduls 1-4. Visió global de l’instrument. Inclou pautes generals també 
aplicables al mòdul T. 

- Part II: Mòdul T. Mateixa estructura que l’anterior. 

• Protocols d’observació, codificació i puntuació dels algorismes (vegeu “Àmbit 
d’Aplicació”, explicació de cada mòdul).

• Paquet de materials.
Materials interactius d’estimulació per a l’aplicació de cada mòdul. Molts d’aquests 
s’utilitzen en diversos mòduls.

L’ADOS-2 consta de:
- Activitats estandarditzades per a cada mòdul.
- “Pressions”: situacions socials provocades per a l’avaluació de TEA.
- Seqüencies sociocomunicatives en cada mòdul.

Mòduls T, 1 i 2:
Per a utilitzar-se amb xiquets i xiquetes, encara que poden aplicar-se amb persones 
més majors el nivell de llenguatge expressiu de les quals corresponga al d’aquests 
mòduls.

Mòduls 3:
Observació durant el joc interactiu combinat amb preguntes tipus entrevista.

Mòdul 4:
Depén de les preguntes tipus entrevista i la conversa que s’establisca. 
*S’ofereixen algorismes diagnòstics per a cada mòdul.

2. INTRODUCCIÓ 
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Principis d’ús És necessari tindre formació, entrenament i experiència prèvia en l’ús de bateries 
d’aplicació individual. Han d’estar suficientment familiaritzats amb les activitats i els 
codis. Requereix formació especial. 

- Els especialistes en Psicologia Clínica i Medicina: poden utilitzar l’ADOS-2 per a 
realitzar diagnòstics mèdics.

- Els psicòlegs educatius: poden emprar els resultats per a prendre decisions sobre 
el tipus d’escolarització i el Pla d'actuació personalitzat.

- Els terapeutes ocupacionals i professionals de la parla i l’audició: poden usar els 
resultats per a dissenyar un tractament. 

• L’ADOS-2 és un component més dins d’una avaluació diagnòstica completa del TEA, 
per la qual cosa aquest trastorn ha de diagnosticar-se a partir de l’ús de diversos 
instruments i la recopilació d’informació de diferents fonts. 

4.1. Normes per a la selecció del mòdul adequat
A cada xiquet, xiqueta o persona adulta se li aplica 
únicament un mòdul de l’ADOS-2, que se selecciona 
tenint en compte, en primer lloc, el seu nivell de 
llenguatge expressiu i, en segon lloc; l’edat cronològica 
o la pertinència de les tasques d’acord a les habilitats i 
interessos de la persona avaluada.

-Mòdul T, 1 i 2:
Tant el mòdul T com l’1 estan dissenyats per a avaluar 
xiquets i xiquetes que no usen el llenguatge de 
frases de manera consistent. Poden tindre habilitats 
expressives que van des de cap tipus de parla fins 
a l’ús de paraules soltes o expressions simples. Els 
mòdul T i 1 també consideren l’edat cronològica com 
a criteri de selecció: el mòdul T és el més adequat per 
a xiquets i xiquetes entre 12-30 mesos, i el mòdul 1, 
per a xiquets de 31 mesos o més.

El mòdul 2 està dirigit a xiquets i xiquetes de qualsevol 
edat que usen un llenguatge de frases però que no 
tenen encara fluïdesa verbal. Tot i que també és 
apropiat quan mostren un llenguatge fluid i tenen 
menys de 3 anys.

Els mòduls T, 1 i 2 es van desenvolupar per a utilitzar-se 
amb xiquets i xiquetes, per la qual cosa pot ser que les 

3. NORMES GENERALS D’APLICACIÓ

4. NORMES ESPECÍFIQUES D’APLICACIÓ I CODIFICACIÓ

activitats i els materials no siguen sempre apropiats 
per als adolescents més majors o les persones 
adultes. Encara que els mòduls 1 i 2 poden utilitzar-se 
amb adolescents i adults amb un llenguatge expressiu 
que corresponga amb els requisits d’aquests mòduls, 
els resultats hauran d’interpretar-se amb precaució, 
atés que les mostres de tipificació d’aquests mòduls 
no van incloure adolescents majors ni adults.

-Mòdul 3 i 4:
Els mòduls 3 i 4 estan dirigits a persones que tinguen 
un llenguatge fluid. El mòdul 3 és el més apropiat per 
als xiquets, les xiquetes i adolescents amb llenguatge 
fluid que encara tenen edat per a jugar amb joguets 
(en general, menors de 16 anys). El mòdul 3 fa ús de 
l’observació durant el joc interactiu juntament amb 
l’ús de preguntes de tipus entrevista per a recollir 
informació sobre la comunicació social de l’avaluat.

El mòdul 4 és més adequat per als adolescents més 
majors i els adults amb llenguatge fluid. Aquest 
mòdul depén principalment de les preguntes de tipus 
entrevista i de la conversa que es manté amb l’avaluat, 
el qual presenta un nivell mínim d’independència en 
les seues relacions i objectius.
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Per tant, la decisió d’aplicar el mòdul 3 o 4 ha de 
tindre en compte l’adequació de les tasques o de les 
preguntes de l’entrevista en funció del nivell educatiu 
actual o de les condicions de vida de l’avaluat, a més 
del seu nivell de maduresa i el seu interés pels joguets. 

-Determinació del nivell de llenguatge expressiu en 
l’ADOS-2.

Al començament de l’avaluació amb l’ADOS-2 s’ha 
de recollir una mostra textual del llenguatge amb 
la finalitat de determinar el nivell de llenguatge 
expressiu de l’avaluat, parant atenció a les primeres 
10 o 20 expressions durant la fase d’escalfament o 
les primeres activitats de l’ADOS-2. Si la persona no 
mostra evidències d’aconseguir els criteris per a un 
mòdul concret en les seues primeres 20 expressions, 
és millor  canviar al mòdul immediatament precedent. 
És millor triar un mòdul amb poques demandes 
de llenguatge, i afegir després tasques del mòdul 
posterior si resulta convenient.

Aquesta mostra de llenguatge proporciona la 
confirmació necessària per a seleccionar el mòdul i 
s’usa com a guia per a la codificació de l’ítem A1 “Nivell 
global de llenguatge oral no ecolàlic”. És especialment 
important anotar les paraules soltes (almenys cinc 
paraules) i les frases que la persona utilitze durant 
l’aplicació de l’ADOS-2. 

-Utilització d’informes d’altres persones per a la 
selecció inicial del mòdul.

És útil conéixer alguna informació general sobre el 
nivell de llenguatge expressiu la persona avaluada 
amb antelació a l’aplicació de l’ADOS-2. Tot i això, la 
decisió sobre quin mòdul cal aplicar i com codificar 
l’ítem A1 ha de basar-se en les observacions de 
l’avaluador durant l’aplicació de l’ADOS-2 i no en les 
declaracions d’altres persones. 

-Selecció d’un mòdul quan el nivell de llenguatge 
expressiu no és clar.

L’avaluador pot necessitar canviar d’un mòdul a 
un altre si el nivell del llenguatge de l’avaluat és 
diferent al que s’esperava o si les tasques semblen 

inadequades en general per alguna altra raó. Quan 
hi ha dubte és millor equivocar-se seleccionant un 
mòdul que requerisca menys habilitats lingüístiques 
que les que té l’avaluat que arriscar-se a confondre les 
dificultats del llenguatge amb les demandes socials 
de l’instrument.

4.2. Normes d’aplicació
Les activitats de l’ADOS-2 difereixen d’un mòdul a 
un altre, però els principis generals són aquests, i 
impliquen la variació deliberada de la conducta de 
l’avaluador utilitzant una jerarquia de pressions socials 
estructurades i no estructurades. 

L’ADOS-2 està centrat en l’observació del 
comportament social i la comunicació. Per això, 
l’objectiu de les activitats és proporcionar contextos 
habituals i interessants en els quals succeïsquen 
les interaccions. Les activitats serveixen per a 
estructurar la interacció; no són finalitats en si 
mateixes. El propòsit de les activitats de l’ADOS-2 
no és avaluar capacitats cognitives específiques 
o altres capacitats, sinó presentar tasques que 
siguen suficientment interessants perquè el xiquet, 
la xiqueta, l’adolescent o les persones adultes 
que estan sent avaluats vulguen participar en els 
intercanvis socials. 

4.3 Normes de codificació
L’apartat “Codificació” dels protocols inclou els 
ítems específics que s’avaluen en cada mòdul de 
l’ADOS-2. Els ítems són els diferents aspectes del 
comportament en els quals se centra l’avaluació 
de l’ADOS-2 i apareixen agrupats per categories, 
juntament amb una descripció general i explicacions 
més precises sobre els valors numèrics que es poden 
assignar a cada un d’aquests. El concepte distintiu que 
subjau en cada ítem es recull normalment en el títol 
de l’ítem.

Cada codi es descriu en termes de principis generals i 
s’acompanya d’exemples dels tipus de conductes que 
poden tindre’s en compte per a assignar cada codi. 
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4.4. Aprendre a utilitzar l’ADOS-2
Un punt fort fonamental de l’ADOS-2 és la seua 
estandardització dels mètodes i codis. No obstant 
això, la utilitat de l’instrument depén de l’habilitat 
clínica i del judici del seu aplicador. També és crucial 
que l’encarregat d’utilitzar aquest instrument tinga 
experiència en una àmplia diversitat de persones 
amb TEA i amb altres trastorns del desenvolupament 
que no formen part de l’espectre autista a l’hora de 
realitzar aquest tipus de judicis.

L’ús correcte de l’ADOS-2 implica la comprensió 
que el diagnòstic del trastorn de l’espectre autista 
en persones de qualsevol edat i nivell de llenguatge 
requereix més informació d’aquella que es pot obtindre 
durant l’observació relativament breu que proporciona 
l’ADOS-2. Els resultats de l’ADOS-2 no han d’utilitzar-se 
mai de forma aïllada per a determinar el diagnòstic clínic 
d’una persona o decidir sobre la idoneïtat per a rebre 
determinats serveis socials o de suport.

La informació que conté el protocol és específica de cada mòdul, però l’organització bàsica i la forma d’emplenar 
el quadern és idèntica en tots els mòduls. Cada protocol està organitzat en tres seccions: observació, codificació 
i algorisme.

- OBSERVACIÓ
Aquesta secció enumera cada activitat i els aspectes que cal observar, a més de facilitar un espai per a prendre 
notes durant l’aplicació de la prova. Per a la codificació és útil saber quins comportaments s’esdevenen durant 
cada tasca concreta, per la qual cosa en general és important escriure les notes en el lloc corresponent i ser 
especialment acurat de fer-ho en l’espai correcte quan s’haja canviat l’ordre de les tasques. 

- CODIFICACIÓ
Aquesta secció proporciona pautes de codificació detallades que estan organitzades en cinc categories: 
Llenguatge i comunicació, Interacció social recíproca, Joc (o Imaginació), Comportaments estereotipats i 
interessos restringits i Altres comportaments anormals.

Sempre que procedisca, davall de l’encapçalament de la categoria apareixeran les consideracions generals 
que han de tindre’s en compte durant la codificació, com ara el nivell de desenvolupament o les habilitats de 
llenguatge expressiu de l’avaluat. En el preàmbul de cada ítem s’específica clarament si hi ha determinats 
comportaments que hauran d’incloure’s o excloure’s a l’hora de decidir el codi.

- ALGORISME
Aquesta secció inclou els algorismes i els punts de tall corresponents a cada mòdul. Tots els avaluadors, han 
de fer especial atenció a les instruccions d’aplicació específiques de cada mòdul i a les pautes de codificació.

5. INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES D’APLICACIÓ
DE CADA MÒDUL I PAUTES DE CODIFICACIÓ
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Aplicació

Finalitat

Administració

Codificació

Puntuació

Xiquets i xiquetes entre 12 i 30 mesos (edat cronològica), les habilitats lingüístiques 
dels quals van des de l’absència de parla fins a l’ús de paraules soltes i expressions 
simples.
Han de tindre una edat mental no verbal d’almenys 12 mesos. Dues parts, una entre 
12 i 20 mesos, l’altra entre 20 i 30 mesos.

• Avaluar xiquets i xiquetes amb un escàs llenguatge parlat o sense llenguatge. 
• Observar si el subjecte avaluat mostra comportaments associats amb el TEA i, si és 

així, determinar quins d’aquests són fruit d’una interacció social natural. 

45 minuts, aproximadament. Durant tot el temps ha d’estar present el familiar o 
cuidador del xiquet o xiqueta. 

Immediatament després de la sessió, a partir de les observacions realitzades durant 
aquesta.
Cada ítem de la prova es valora en funció de les normes de codificació. 

A diferència dels altres mòduls, el mòdul T proporciona rangs de preocupació en 
compte de punts de tall. 
Aquests rangs proporcionen indicadors concrets de quants comportaments semblants 
als TEA exhibeix el xiquet o xiqueta durant la sessió, però eviten proporcionar una 
classificació formal que no seria adequada per a persones tan menudes. 

Mòdul T

FITXA TÈCNICA
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Descripció

Principis d’ús

Materials

Pautes de selecció 
d’un mòdul

Mòdul de l’ADOS-2 Dissenyat per a avaluar xiquets i xiquetes el llenguatge dels quals 
siga inexistent o no arriben a utilitzar frases. Se centra en com responen davant 
activitats que impliquen l’ús de materials i si realitzen iniciacions socials per a mantindre 
interaccions. 
Mitjançant les observacions realitzades s’obté informació important sobre la 
comunicació, els comportaments socials recíprocs, els interessos i els comportaments 
repetitius manifestats.

Mateixos principis que l’ADOS–2 a nivell general.
El mòdul T és només un component dins d’una avaluació diagnòstica de TEA, per la 
qual cosa no ha d’utilitzar-se de manera aïllada. 

• Manual.
• Materials interactius.
• Joc de protocols de cada mòdul.
*S’ha d’evitar introduir materials addicionals. 

- Si un xiquet o xiqueta té 31 mesos o més i encara no utilitza llenguatge de frases, se 
li hauria d’aplicar el mòdul 1 (12-20 mesos). 

- Si un xiquet o xiqueta de 12 i 30 mesos ha aconseguit la parla amb frases, llavors se 
li ha d’aplicar el mòdul 2 (20-30 mesos) amb independència de l‘edat cronològica. 

- Se li hauria d’aplicar el mòdul 2 fins i tot a un xiquet o xiqueta de 20 mesos que 
utilitza frases espontànie, no ecolàlies, de tres paraules que incloguen un verb.

- Si un xiquet o xiqueta no es desplaça principalment caminant de manera independent, 
no pot considerar-se que haja aconseguit la condició necessària per a l’ús del mòdul 
T, independentment de la seua edat cronològica o del nivell de llenguatge.

Mòdul T
DESCRIPCIÓ i MANERA D’UTILITZACIÓ
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1. Joc lliure

1a. Joc lliure - 
pilota

2. Bloqueig de 
joguets

3. Resposta al 
nom

4. Joc amb 
bambolles

4a. Joc amb
 bambolles 
 - jugue de broma

5. Anticipació 
d’una rutina 
amb objectes

5a. Anticipació 
d’una rutina 
amb objectes

6. Anticipació d’una 
rutina social

Constituït per un total d’11 activitats estandarditzades amb 41 ítems cada una. A través de la seua 
aplicació es pot observar la comunicació, les interaccions socials i els comportaments restrictius i repetitius 
rellevants per al diagnòstic de TEA. 

• L’avaluador/a ha d’aplicar totes les activitats del mòdul, normalment en l’ordre que s’estableix en el 
manual, encara que s’hi poden fer modificacions si és necessari. 

Útil per a la presa de contacte i creació d’un bon ambient. A més, s’hi valora l’ús 
independent que fa el xiquet o la xiqueta dels joguets.

Introducció d’un joguet, la pilota, mentre continua jugant per lliure. Implica rutina 
recíproca.

S’impedeix que el xiquet o la xiqueta puga col·locar les formes dins del classificador, 
bloquejant l’entrada amb la mà.

Avalua la resposta del xiquet o la xiqueta quan se’l crida pel seu nom. Important: el xi-
quet o la xiqueta ha de girar-se cap a la persona que l’ha cridat. No és correcte emetre 
una resposta vocal sense girar-se. 

Pretén provocar el contacte visual i la vocalització del xiquet o la xiqueta, en coordinació 
amb l’acció d’assenyalar o estirar la mà per a dirigir l’atenció del familiar cap a les 
bambolles. 

Ús que fa del contacte visual, la vocalització i les expressions facials. Se li ofereix la 
pistola de bambolles i se li enretira abans que l’agafe, somrient. Al final se li ha d’explicar 
que és una broma. 

Se solta un globus ple d’aire per a veure si és capaç de seguir-hi la trajectòria mentre 
es desinfla en l’aire. S’espera que el retorne o que indique que vol que es repetisca 
l’acció.

Permet observar la resposta a una pressió social inusual, en la qual un joguet no 
funciona per raons que estan fora del seu control. S’espera contacte visual i/o 
vocalitzacions.

S’avalua l’anticipació, petició i participació social, a través d’una activitat que siga del 
seu gust. Si no respon positivament, es demana al familiar que pose en pràctica alguna 
rutina social de les que solen dur a terme amb ell o ella a casa.

ACTIVITATS
Mòdul T
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7. Resposta 
a l’atenció 
conjunta

9. Hora del bany

9a. Hora del bany 
– ignorar

10. Imitació 
funcional i 
simbòlica

11. Berenar

8. Resposta al 
somriure social

S’avalua la resposta davant el contacte visual coordinat amb l’orientació facial, la 
vocalització i l’acció d’assenyalar que fa l’avaluador/a, amb la finalitat d’atraure la seua 
atenció cap a un objecte distant.

Participació en un joc simbòlic i funcional. Concretament, se simula l’hora del bany d’un 
nadó amb una xicoteta banyera i un ninot, i el xiquet o la xiqueta ha d’anar fent el que 
se li indica o se li suggereix. 

Consisteix a ignorar-lo durant 60 segons, i observar si du a terme una interacció social 
o una demanda d’atenció durant aqueix període utilitzant el contacte visual, la vocalit-
zació o els gestos. 

S’avalua la imitació que fa d’accions senzilles amb objectes reals i substituts (sense 
funció particular) d’aquests. Comença amb els assajos d’entrenament fins a la imitació 
dels assajos. 

S’ofereix l’oportunitat de fer peticions en un context habitual. Important: anotar 
les conductes específiques de petició. Si no demana, se li ofereix fins que ho faça 
verbalment. 

S’observa la resposta a un acostament social per part del seu familiar o cuidador. 

ACTIVITATS
Mòdul T
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Aplicació

Finalitat

Materials

Administració

Codificació

Baremació

Xiquets i xiquetes amb edat cronològica superior als 31 mesos, les habilitats 
lingüístiques dels quals van des de l’absència de parla fins a l’ús de paraules soltes i 
expressions simples.
*Pot aplicar-se amb adults amb aquest nivell de llenguatge, però els resultats hauran 

d’interpretar-se amb precaució atés que les mostres de tipificació no inclouen 
aquestes edats. 

• Avaluar xiquets i xiquetes amb un escàs llenguatge parlat o sense llenguatge. 
• Observar si el subjecte avaluat mostra comportaments associats amb TEA i, si és 

així, determinar quins d’aquests són fruit d’una interacció social natural. 

• Manual.
• Protocols per a l’observació, codificació i puntuació dels algorismes.
• Paquet de materials.

Entre 40 i 60 minuts.

Immediatament després de la sessió, a partir de les observacions realitzades durant 
aquesta. 
Cada ítem de la prova es valora d’acord amb les normes de codificació. 

Per a aquest mòdul, no es proporcionen barems com a tal, sinó punts de tall.  
Per a la correcció per Internet, s’inclou una puntuació comparativa per a determinar el 
nivell de símptomes associats a l’autisme manifestats per l’avaluat i la seua evolució 
en el temps. 

Mòdul 1. NO VERBAL.
FITXA TÈCNICA
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1. Joc Lliure

2. Resposta al 
nom

3. Resposta 
a l’atenció 
conjunta

4. Joc amb 
bambolles

5. Anticipació 
d’una rutina 
amb objectes

6. Resposta al 
somriure social

7. Anticipació 
d’una rutina 
social

8. Imitació 
funcional i 
simbòlica

9. Festa 
d’aniversari

10. Berenar

Es valora la funcionalitat i ús que es dona als joguets. Observar si el xiquet o xiqueta 
involucra el familiar en el seu joc, i en aqueix cas, com ho fa. 

S’avalua la resposta quan se’l crida pel seu nom. Important: ha de girar-se cap a la 
persona que l’ha cridat. No és correcte emetre una resposta vocal sense girar-se.

L’avaluador mira el xiquet o la xiqueta als ulls, i aparta la mirada cap a un altre costat. 
Es comprova si li segueix la mirada, o si és necessari dir el seu nom i una expressió com 
“mira!”, activant el joguet de control remot. 

Es pretén provocar el contacte visual i la vocalització en coordinació amb l’acció 
d’assenyalar o estirar la mà per a dirigir l’atenció del familiar cap a les bambolles. 

Se solta un globus ple d’aire per a veure si és capaç de seguir la trajectòria d’aquest 
mentre es desinfla en l’aire. S’espera que el retorne o indique que vol que es repetisca 
l’acció.
S’observen especialment els manierismes repetitius. 

S’observa si respon al somriure de l’avaluador, al del familiar o cuidador, o si és necessari 
combinar-lo amb algun so familiar que suggerisca contacte físic, però sense arribar a 
tocar-lo. Finalment, s’avalua la seua resposta si el toquen. 

S’avalua la resposta davant el contacte visual coordinat amb l’orientació facial, la 
vocalització i l’acció d’assenyalar que fa l’avaluador, amb la finalitat d’atraure la seua 
atenció cap a un objecte distant.

S’avalua la imitació que es fa d’accions senzilles amb objectes reals i substituts (sense 
funció particular) d’aquests. Comença amb els assajos d’entrenament i va fins a la 
imitació dels assajos. 

S’observa el grau d’interés i integració mostrat en la festa d’aniversari de la nina. A més, 
s’observa si tracta a la nina com un ésser animat, i si imita espontàniament les accions 
de l’avaluador i hi participa. Cal parar atenció al gaudi compartit.

Ofereix l’oportunitat de fer peticions en un context habitual. Important: anotar les 
conductes específiques de petició. Si no demana, se li ofereix fins que ho diga.

Mòdul 1. NO VERBAL.
ACTIVITATS
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Aplicació

Finalitat

Materials

Administració

Codificació

Baremació

Per a xiquets i xiquetes de qualsevol edat que hagen adquirit un parla amb frases 
però que no hagen aconseguit encara una fluïdesa verbal autèntica. Moltes de les 
activitats del mòdul 2 se centren en l’ús lúdic dels joguets i d’altres materials concrets 
que resulten cridaners per als xiquets o les xiquetes que tenen un llenguatge de nivell 
expressiu inferior al propi dels seus iguals de 4 anys.
La “parla amb frases” es defineix com una producció regular de frases no ecolàliques 
compostes de tres paraules o més, una de les quals és un verb. El mòdul 2 també 
pot utilitzar-se amb adolescents i persones adultes que hagen adquirit una parla amb 
frases però que no hagen aconseguit encara una autèntica fluïdesa verbal, encara que 
per a això haurien de modificar-se algunes de les activitats del mòdul. 

• Avaluar xiquets i xiquetes amb un escàs llenguatge parlat o sense llenguatge. 
• Observar si el subjecte avaluat mostra comportaments associats amb el TEA i, si és 

així, determinar quins d’aquests són fruit d’una interacció social natural. 

• Manual.
• Protocols per a l’observació, codificació i puntuació dels algorismes.
• Paquet de materials.
• El mòdul 2 de l’ADOS-2 està compost per 14 activitats de 29 ítems cada una. 

Les activitats són tasques que aplica l’avaluador i que permeten una observació 
estandarditzada del xiquet o la xiqueta. En canvi, els ítems són els aspectes del 
comportament en els quals l’avaluador ha de centrar-se durant l’avaluació. 

Entre 60 i 120 minuts.

L’avaluador codifica cada ítem d’acord amb les normes generals i els criteris específics 
de codificació que s’indiquen en cada un dels ítems en el protocol del mòdul 2. La 
codificació dels ítems s’ha de realitzar sempre immediatament després de la sessió, i 
s’ha de basar en l’aplicació en viu.

Per a aquest mòdul, no es proporcionen barems com a tal, sinó punts de tall.  
Per a la correcció per Internet, s’inclou una puntuació comparativa per a determinar el 
nivell de símptomes associats a l’autisme manifestats per l’avaluat i la seua evolució 
en el temps. 

Mòdul 2. VERBAL
FITXA TÈCNICA



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

148»Programes específics. Píndoles formatives (PF)

1. Tasca de 
construcció

2. Resposta al 
nom

3. Joc simbòlic

4. Joc interactiu 
conjunt

5. Conversa

Objectiu: aquesta tasca serveix com una activitat d’escalfament i com una oportunitat 
d’observar el comportament interactiu del xiquet o la xiqueta durant una activitat 
estructurada. En aquesta tasca, es demana a la persona avaluada que complete el 
trencaclosques amb les peces necessàries per a poder reproduir el disseny imprés en 
la làmina que se li mostra. L’objectiu de la tasca és exclusivament crear una oportunitat 
perquè la persona avaluada demane ajuda, no està pensat per tant, per a mesurar les 
seues habilitats motrius o visuoespacials.

Aspectes que cal observar: observar i avaluar si el xiquet o la xiqueta indica que 
necessita més peces i, si és així, com ho fa. Exemple: passa per damunt del braç de 
l’avaluador per a aconseguir ell mateix les peces? O realitza alguna verbalització o gest 
o estableix contacte visual?

Objectiu: avaluar la resposta quan se’l crida pel seu nom deliberadament per a captar 
la seua atenció.

Aspectes que cal observar: observar i avaluar la consistència de la resposta  davant les 
demandes de l’avaluador i el familiar.

Objectiu: observar l’ús creatiu o imaginatiu dels joguets i les miniatures en una tasca 
no estructurada.

Aspectes que cal observar: observar fins a quin punt sap produir seqüències d’accions 
imaginatives que impliquen l’ús dels materials. Observar també les iniciacions socials, 
el llenguatge espontani, les expressions facials, els gestos i les reaccions davant les 
pròpies accions.

Objectiu: avaluar el grau i la qualitat de la coordinació del comportament amb l’avaluador 
en un joc interactiu conjunt.

Aspectes que cal observar: observar la reciprocitat i el gaudi compartit mostrat en el 
joc interactiu.

Objectiu: avaluar l’habilitat per a mantindre una conversa simple, amb un intercanvi 
recíproc, i generar una mostra de llenguatge en circumstàncies menys estructurades 
que la resta de les tasques.

Aspectes que observar: avaluar fins a quin punt s’és capaç de construir una conversa 
a partir dels comentaris de l’avaluador, o fer preguntes i produir enunciats que faciliten 
una conversa recíproca.

ACTIVITATS
Mòdul 2. VERBAL



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Programes específics. Píndoles formatives (PF)»149

PROGRAMES ESPECÍFICS. PÍNDOLES FORMATIVES (PF)

6. Resposta 
a l’atenció 
conjunta

7. Tasca de 
demostració

8. Descripció d’una 
imatge

9. Contar una 
història d’un 
llibre

10. Joc lliure

11. Festa 
d’aniversari

Objectiu: avaluar la resposta davant l’ús que fa l’avaluador del contacte visual coordinat 
amb l’orientació facial, la vocalització i l’acció d’assenyalar amb la finalitat d’atraure la 
seua atenció cap a un objecte distant.

Aspectes que cal observar: avaluar si segueix un canvi en la mirada o si ho fa quan està 
acompanyada d’un gest d’assenyalar amb el dit.

Objectiu: avaluar l’habilitat per a transmetre una sèrie d’accions quotidianes tot 
utilitzant gestos o mímica acompanyats de llenguatge i per a descriure un esdeveniment 
habitual.

Aspectes que cal observar: determinar si pot representar accions quotidianes usant 
gestos, i com ho fa, i avaluar la narració d’una acció rutinària.

Objectiu: generar una mostra de llenguatge o d’altres comportaments comunicatius.

Aspectes que cal observar: obtindre una mostra del llenguatge espontani del xiquet o 
la xiqueta i de la seua comunicació. Percebre què capta el seu interés.

Objectiu: avaluar l’habilitat per a seguir i comentar una història seqüencial d’un conte 
il·lustrat i l'habilitat per a generar una narració amb el suport de les imatges d’un llibre.

Aspectes que cal observar: obtindre una mostra del llenguatge i de la comunicació 
espontània. Avaluar el grau amb què es pot expressar la continuïtat d’una història i el 
grau amb què s’involucra amb una altra persona.

Objectiu: avaluar l’ús independent que es fa dels joguets, la presència de comportaments 
repetitius i la implicació amb un adult durant el joc lliure en un ambient nou.

Aspectes que cal observar: observar si involucra l’avaluador o el familiar en el joc, com 
dirigeix i expressa les emocions i si és capaç d’entretindre’s en una activitat durant un 
període adequat de temps.

Objectiu: crear una oportunitat per a participar en un joc simbòlic i funcional.

Aspectes que cal valorar: avaluar l’interés i l'habilitat per a integrar-se en el guió de la 
festa d’aniversari de la nina.

ACTIVITATS
Mòdul 2. VERBAL



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

150»Programes específics. Píndoles formatives (PF)

12. Berenar

13. Anticipació 
d’una rutina 
amb objectes

14. Joc amb 
bambolles

Objectiu: donar l’oportunitat de fer peticions en un context habitual.

Aspectes que cal observar: avaluar si demana un aliment o un altre, i com el demana.

Objectiu: avaluar l’anticipació i iniciació per part del xiquet o la xiqueta de la repetició 
d’una acció rutinària amb objectes.

Aspectes que cal observar: observar les emocions, l’atenció conjunta, el gaudi 
compartit, les peticions i les respostes motrius.

Objectiu: provocar el contacte visual i la vocalització en coordinació amb la seua acció 
d’assenyalar o estirar la mà amb la finalitat de dirigir l’atenció de l’avaluador o del 
familiar cap a un objecte distant.

Aspectes que cal observar: observar les emocions, l’atenció conjunta, les peticions i la 
conducta motriu.

ACTIVITATS
Mòdul 2. VERBAL



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Programes específics. Píndoles formatives (PF)»151

PROGRAMES ESPECÍFICS. PÍNDOLES FORMATIVES (PF)

Aplicació

Finalitat

Materials

Administració

Codificació

Baremació

Per a xiquets, xiquetes i adolescents que tinguen entre 4 i 16 anys i que tinguen 
un llenguatge fluid. Aquest mòdul té tres objectius específics: observar el 
comportament sociocomunicatiu espontani de l’avaluat, avaluar l’habilitat de 
l’avaluat per a comportar-se adequadament davant les demandes d’una situació 
particular i brindar un context estandarditzat que permeta recollir una mostra de 
llenguatge.

• Avaluar xiquets, xiquetes o adolescents amb llenguatge parlat fluid.
• Observar si el subjecte avaluat mostra comportaments associats amb el TEA i, si és 

així, determinar quins d’aquests són fruit d’una interacció social natural.

• Manual.
• Protocols per a l’observació, codificació i puntuació dels algorismes.
• Paquet de materials.
• El mòdul 3 de l’ADOS-2 està compost per 14 activitats amb 29 ítems cada una. 

Les activitats són tasques que aplica l’avaluador i que permeten una observació 
estandarditzada de la persona avaluada. Els ítems són els aspectes del 
comportament en els quals l’avaluador ha de centrar-se durant l’avaluació.  

Entre 60 i 120 minuts.

L’a persona avaluadora codifica cada ítem d’acord amb les normes generals i els criteris 
específics de codificació que s’indiquen en cada un dels ítems en el protocol del mòdul 
3. La codificació dels ítems s’ha de realitzar sempre immediatament després de la ses-
sió, i s’ha de basar en l’aplicació en viu.

Per a aquest mòdul, no es proporcionen barems com a tal, sinó punts de tall.  
Per a la correcció per Internet, s’inclou una puntuació comparativa per a determinar el 
nivell de símptomes associats a l’autisme manifestats per l’avaluat i la seua evolució 
en el temps. 

FITXA TÈCNICA
Mòdul 3. FLUÏDESA VERBAL (XIQUETS-XIQUETES I ADOLESCENTS)



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

152»Programes específics. Píndoles formatives (PF)

4. Tasca de 
demostració

8. Conversa i 
narració de 
successos

9. Emocions

10. Dificultats 
socials i 
molèsties

Objectiu: avaluar si se sap transmetre una sèrie d’accions quotidianes i per a descriure 
un esdeveniment habitual tot utilitzant gestos o mímica acompanyats de llenguatge.

Aspectes que cal observar: determinar si pot representar accions quotidianes usant 
gestos i com ho fa, i avaluar la narració d’una acció rutinària.

Objectiu: avaluar l’habilitat per a establir una conversa amb intercanvis recíprocs i per a 
descriure un assumpte que haja ocorregut fora del context immediat.

Aspectes que cal observar: avaluar fins a quin punt construeix la seua conversa a partir 
dels comentaris de l’avaluador, elabora les seues pròpies frases per a donar motiu al fet 
que l’avaluador participe i adopte un paper actiu en la conversa recíproca, especialment 
en relació a un tema que no siga del context immediat.

Objectiu: observar tant el contingut del que es diu com el grau en què pot utilitzar el 
llenguatge per a parlar de temes més abstractes, especialment aquells relacionats 
amb les emocions.

Preguntes entrevista emocions: què t’agrada fer per a sentir-te alegre i content?, quin 
tipus de coses et fan sentir d’aqueixa manera?, com et sents quan aquestes alegre?, ho 
pots descriure?, quines coses et fan por?

Aspectes que cal observar: observar com es descriuen les pròpies emocions.

Objectiu: avaluar la percepció que té la persona avaluada de les dificultats socials i el 
sentit de la responsabilitat de les pròpies accions.

Preguntes de l’entrevista: t’has vist alguna vegada en problemes?, els altres fan coses 
que t’irriten?, quin tipus de coses?, i quines coses fas tu que molesten els altres?, 
alguna vegada s’han burlat de tu?

Aspectes que cal observar: avaluar la percepció que té la persona avaluada de les 
dificultats socials, la seua comprensió respecte a la naturalesa d’aquests problemes 
i si ha fet algun intent per canviar el seu comportament per a adequar-se millor a les 
persones del seu entorn.

ACTIVITATS
Mòdul 3. FLUÏDESA VERBAL



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Programes específics. Píndoles formatives (PF)»153

PROGRAMES ESPECÍFICS. PÍNDOLES FORMATIVES (PF)

11. Descans

12. Amistats, 
relacions i 
matrimoni

13. Soledat

14. Inventar-se 
una història

Objectiu: observar el comportament de la persona avaluada en circumstàncies poc 
estructurades.

Aspectes que cal observar: observar com la persona avaluada es manté ocupada 
durant el temps lliure i com respon a la retirada i després a la tornada de l’avaluador a 
la interacció.

Objectiu: avaluar els conceptes d’amistat, matrimoni o relació de parella a llarg termini.

Preguntes de l’entrevista: tens amics?, pots explicar-me alguna cosa d’ells?, què 
significa per a tu ser un amic?, quina és la diferència entre un amic i algú a qui només 
veus a l’escola?, tens nuvi/núvia?, com saps que és el teu nuvi/la teua núvia?, on vols 
viure quan sigues major?, has pensat alguna vegada tindre una relació a llarg o curt  
termini o a casar-te?

Aspectes que cal observar: avaluar els conceptes d’amistat, matrimoni i altres relacions.

Objectiu: avaluar el grau de comprensió de la persona avaluada sobre la seua situació 
social, així com la seua habilitat per a descriure la seua reacció emocional davant 
aquesta situació.

Preguntes entrevista “soledat”: et sents sol/sola alguna vegada?, penses que altres 
persones de la teua mateixa edat se senten sols alguna vegada?, fas alguna cosa per 
a sentir-te millor?

Aspectes que cal observar: avaluar si es té el concepte de soledat i com el percep 
referit a si mateix o a altres persones.

Objectiu: observar la creativitat de la persona avaluada en una situació de joc que és 
apropiada per a xiquets majors, adolescents i adults amb fluïdesa verbal.

Aspectes que cal observar: avaluar l’ús creatiu que es fa dels objectes a l’hora de 
contar una història original.

ACTIVITATS
Mòdul 3. FLUÏDESA VERBAL



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

154»Programes específics. Píndoles formatives (PF)

Aplicació

Finalitat

Materials

Administració

Codificació

Baremació

Per a adolescents majors i adults que tinguen un llenguatge fluid i que tinguen cert 
nivell d’independència en termes de prendre decisions quotidianes.

• Avaluar persones amb llenguatge parlat fluid.
• Observar si la persona avaluada mostra comportaments associats amb el TEA i, si 

és així, determinar quins d’aquests són fruit d’una interacció social natural. 

• Manual.
• Protocols per a l’observació, codificació i puntuació dels algorismes.
• Paquet de materials.
• El mòdul 4 de l’ADOS-2 està format per un conjunt de 10 a 15 activitats amb 32 

ítems cada una. 
• Aquest mòdul té tres objectius específics: observar el comportament 

sociocomunicatiu espontani de la persona avaluada, avaluar l’habilitat per a dur a 
terme diverses tasques de manera efectiva i oferir un context estandarditzat que 
permeta recollir una mostra de llenguatge.

Entre 60 i 120 minuts.

La persona avaluadora codifica cada ítem d’acord amb les normes generals i els criteris 
específics de codificació que s’indiquen en cada un dels ítems en el protocol del mòdul 
3. La codificació dels ítems s’ha de realitzar sempre immediatament després de la 
sessió, i s’ha de basar en l’aplicació en viu.

Per a aquest mòdul, no es proporcionen barems com a tal, sinó punts de tall. 
Per a la correcció per Internet, s’inclou una puntuació comparativa per a determinar 
el nivell de símptomes associats a l’autisme manifestats per la persona avaluada i la 
seua evolució en el temps. 

FITXA TÈCNICA
Mòdul 4. FLUÏDESA VERBAL (ADOLESCENTS I ADULTS)



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Programes específics. Píndoles formatives (PF)»155

PROGRAMES ESPECÍFICS. PÍNDOLES FORMATIVES (PF)

5. Treball i escola 
actuals

6. Dificultats 
socials i 
molèsties

7. Emocions

9. Vinyetes

Objectiu: avaluar com descriu la seua situació actual, el nivell de comprensió sobre les 
situacions quotidianes i si comprén el seu paper en el futur.

Preguntes sobre el treball: quin treball tens? estàs content/a on treballes ara?

Preguntes sobre l’escola: a quina escola vas? En quin curs estàs?

Aspectes que cal observar: avaluar si es té una visió realista de les seues possibilitats 
d’ocupació futures.

Objectiu: avaluar la percepció de les dificultats socials i el sentit de la responsabilitat de 
les seues pròpies accions.

Preguntes de l’entrevista: t’has vist alguna vegada en problemes?, els altres fan coses 
que t’irriten?, quin tipus de coses?, i quines coses fas tu que molesten els altres?, 
alguna vegada s’han burlat de tu?

Aspectes que cal observar: avaluar la percepció que es té de les dificultats socials, 
la comprensió respecte la naturalesa d’aquests problemes i si ha fet algun intent per 
canviar el propi comportament per a adequar-se millor a les persones del seu entorn.

Objectiu: observar tant el contingut del que es diu com el grau en què es pot utilitzar 
el llenguatge per a parlar de temes més abstractes, especialment aquells relacionats 
amb les emocions.

Preguntes entrevista emocions: què t’agrada fer per a sentir-te alegre i content/a?, 
quin tipus de coses et fan sentir d’aqueixa manera?, com et sents quan estàs alegre?, 
ho pots descriure?, quines coses et fan por?

Aspectes que cal observar: observar l’ús de gestos i la coordinació amb el discurs, així 
com la resposta a l’humor.

Objectiu: observar la forma en què es narra una història, s’usen gestos per a representar 
successos i s’integren els gestos amb la mirada i el llenguatge.

• Canviar a l’altra sèrie de vinyetes sols si no ha funcionat en algun sentit la primera.

Aspectes que cal observar: observar l’ús de gestos i la seua coordinació, així com la 
seua resposta a l’humor.

ACTIVITATS
Mòdul 4. FLUÏDESA VERBAL



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

156»Programes específics. Píndoles formatives (PF)

10. Descans

11. Vida diària

12. Amistats, 
relacions i 
matrimoni

13. Soledat

14. Plans i
 il·lusions

Objectiu: observar el comportament de la persona avaluada en circumstàncies poc 
estructurades.

Aspectes que cal observar: observar com es manté ocupat durant el temps lliure i com 
respon a la retirada i a la tornada de l’avaluador a la interacció.

Objectiu: obtindre informació objectiva i general de cara a les preguntes socioemocionals 
i per a avaluar la comprensió i l’opinió que té la persona avaluada sobre els diners, 
l’habitatge i les activitats d’oci.

Preguntes: et maneges amb els diners? on estàs vivint ara? has viscut alguna vegada 
fora de casa dels teus pares? què t’agrada fer quan estàs fora?

Aspectes que cal observar: obtindre informació objectiva sobre la persona avaluada.

Objectiu: avaluar els conceptes d’amistat, matrimoni o relació de parella a llarg termini.

Preguntes de l’entrevista: tens amics?, pots explicar-me alguna cosa d’ells?, què 
significa per a tu ser un amic?, quina és la diferència entre un amic i algú a qui només 
veus a l’escola?, tens nuvi/núvia?, com saps que és el teu nuvi/la teua núvia?, on vols 
viure quan sigues major?, has pensat alguna vegada tindre una relació a llarg o curt 
termini o a casar-te?

Aspectes que cal observar: avaluar els conceptes d’amistat, matrimoni i altres relacions.

Objectiu: avaluar el grau de comprensió sobre la pròpia situació social, així com de la 
seua habilitat per a descriure la seua reacció emocional davant aquesta.

Preguntes entrevista “soledat”: et sents sol alguna vegada?, penses que altres 
persones de la teua edat se senten soles alguna vegada?, fas alguna cosa per a sentir-
te millor?

Aspectes que cal observar: avaluar si es té el concepte de soledat i com el percep 
referit a si mateix o a altres persones.

Objectiu: descriure qualsevol meta que es puga tindre.

Preguntes: tens plans o somnis sobre coses que t’agradaria fer, tindre o que t’agradaria 
que succeïren en el futur?

Aspectes que cal observar: obtindre informació sobre el que la persona avaluada 
anticipa del seu futur.

ACTIVITATS
Mòdul 4. FLUÏDESA VERBAL



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Programes específics. Píndoles formatives (PF)»157

PROGRAMES ESPECÍFICS. PÍNDOLES FORMATIVES (PF)

15. Inventar-se 
una història

Objectiu: observar la creativitat de la persona avaluada en una situació de joc que és 
apropiada per a xiquets o xiquetes majors, adolescents i adults amb fluïdesa verbal.

• Animar l’avaluat perquè trie cinc objectes nous de la bossa i s’invente una història.

Aspectes que cal observar: avaluar l’ús creatiu que es fa dels objectes a l’hora de 
contar una història original.

Els ítems codificats es converteixen a puntuacions 
d’algorisme, i s’arrepleguen en uns registres en els 
que podem visualitzar el pes dels símptomes en 
els dominis de Comunicació i interacció social, i en 
el de Comportaments estereotipats i interessos 
restringits; també es pot tindre l’assessorament 

sobre el diagnòstic segons la classificació de 
l’ADOS-2 en Comunicació, Interacció social 
recíproca i Comportaments repetitius; per als quals 
s’estableixen punts de tall per als nivells d’espectre 
autista (cal recordar que per al diagnòstic de TEA, 
cal complir els criteris del DSM-5 i CIE-11).

ACTIVITATS
Mòdul 4. FLUÏDESA VERBAL



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

158»Programes específics. Píndoles formatives (PF)

• Títol: ADI-R. Entrevista per al Diagnòstic de l’Autisme-revisada. 

• Autoria: Michael Rutter, Ann Li Couteur i Catherine Lord. 

• Procedència: WPS (Western Psychological Services), Los Angeles, Estats Units, 2003.

• Adaptació espanyola: Valeria Nanclares-Nogués, Agustín Cordero Pando i Pablo Santamaría Fernández, 
2011.

• Aplicació: individual.

• Àmbit d’aplicació: qualsevol persona, sempre que l’edat mental del subjecte avaluat siga major de 2 anys.

• Durada: entre hora i mitja i tres hores i mitja.

• Finalitat: avaluació profunda i completa d’aquells subjectes en els quals se sospite l’existència d’un trastorn 
autista o de l’espectre autista. 

• Baremació: estudis disponibles amb diverses mostres clíniques als Estats Units que estableixen punts de 
tall per a la pràctica clínica. 

• Material: manual, protocol d’entrevista, algorismes diagnòstics i de la conducta actual. 

1. FITXA TÈCNICA

»Píndola formativa 3. ADI-R.

Entrevista per al diagnòstic del TEA

1. Fitxa tècnica
2. Introducció
3. Normes d’ús
4. Normes generals d’aplicació
5. Normes específiques d’aplicació i codificació
6. Interpretació dels resultats i analogia amb criteris DSM-5
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L’Entrevista per al Diagnòstic de l’Autisme-Revisada (ADI-R) està dissenyada amb la finalitat d’obtindre la 
informació completa per a arribar a un diagnòstic de l’autisme i ajudar a l’avaluació dels TEA.

L’ADI-R requereix d’un entrevistador clínic experimentat i un informador. 

El subjecte avaluat pot ser de qualsevol condició i edat però amb un nivell de desenvolupament mental 
almenys de 2 anys i 0 mesos. 

Components de l’ADI-R
Requereix l’ús del protocol de l’entrevista, un quadern d’anotació (93 elements en els quals presenta les 
àrees d’avaluació cobertes per aquest instrument). Serveix també per a registrar i codificar les respostes 
que va donant l’informador. La correcció es realitza mitjançant un dels cinc algorismes de l’ADI-R.

Si el propòsit de l’avaluació és el diagnòstic, s’utilitza un dels dos següents algorismes diagnòstics: el de 2 
anys a 3,11 anys o el de 4 anys d’ara endavant.

Si el propòsit de l’avaluació és el tractament o la planificació educativa orientada a la conducta actual del 
subjecte avaluat, s’utilitzarà un dels tres algorismes de la conducta actual: el de menors de 3,11 anys, el 
de 4 a 9,11 anys o el de 10 anys d’ara endavant.

Protocol de l’entrevista
Se centra en els tres dominis de funcionament que han sigut assenyalats d’importància diagnòstica tant 
en la CIE-10 com en el DSM-5-TR: llenguatge-comunicació; interaccions socials recíproques i conductes i 
interessos restringits, repetitius i estereotipats.

Algorismes
Tenen com a finalitat la interpretació dels resultats i poden ser utilitzats de dues formes. La primera es 
denomina algorisme diagnòstic i se centra en la història completa de desenvolupament del subjecte avaluat. 
És la funció més potent de l’ADI-R. La segona s’anomena algorisme de conducta actual i les puntuacions es 
basen en la conducta observada durant els mesos més recents en la vida de la persona avaluada.

Cal distingir entre el resultat final obtingut en un algorisme de diagnòstic de l’ADI-R i un vertader diagnòstic 
clínic. Aquest últim troba fonament en múltiples fonts d’informació, incloent les observacions directes 
(ADOS-2, ambients naturals, etc.). El diagnòstic obtingut amb l’ADI-R és el resultat “mecànic” de combinar 
la informació codificada de l’entrevista comparada amb els punts de tall aportats per l’estudi estadístic. 
És una dada de suport per al professional. En tot moment el diagnòstic ha de realitzar-se en funció dels 
criteris consensuats per la comunitat científica, normalment recollits als recursos DSM-IV i CIE-10.

2. INTRODUCCIÓ
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Població per a la qual és apropiada l’entrevista
Dissenyada per a avaluar qualsevol persona dins del rang entre la infantesa i la vida adulta, sempre que 
posseïsca una edat mental superior a 2 anys.

L’entrevista pot utilitzar-se també per a avaluar les fronteres i límits entre diferents síndromes i per a 
identificar nous subgrups. 

Elecció de l’informador
L’informador ha de ser algú familiaritzat amb el comportament de l’entrevistat i amb les persones de la 
seua mateixa edat. La major part de les circumstàncies que presentaen limitacions es produeixen quan 
l’atenció es presta en un mitjà institucional i l’informador ha de ser un professional membre de la institució. 
Quan això ocórrega, es recomana realitzar una nova entrevista amb els pares, o amb cuidadors que hagen 
conegut el xiquet durant els anys anteriors a l’escolarització.

Qualificació de l’avaluador
L’ADI-R ha de ser utilitzat únicament per persones convenientment formades. Aquesta formació ha 
d’incloure tres aspectes independents:

1. Han d’estar ben familiaritzats amb els conceptes del TEA i amb les múltiples vies per les quals poden 
manifestar-se les conductes indicatives del TEA.

2. Han d’estar entrenats en les habilitats necessàries per a entrevistar, de manera que puguen obtindre 
descripcions detallades de la conducta en la mesura requerida per l’ADI-R.

3. Han d’aprendre a codificar les conductes avaluades en els elements de l’ADI-R.

Formació per a l’ús clínic i la investigació
Les persones que posseïsquen formació i experiència en el treball amb subjectes afectats amb TEA, les 
quals hagen rebut entrenament previ en l’entrevista clínica, hagen llegit el manual i estiguen familiaritzats 
amb el protocol d’entrevista, a través d’algun tipus de pràctica en l’ús de l’ADI-R poden considerar-se 
suficientment instruïdes per a usar l’entrevista amb finalitats clíniques.

3. NORMES D’ÚS
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Aspectes principals de l’entrevista clínica
El protocol de l’entrevista ADI-R es va dissenyar amb el propòsit d’obtindre un diagnòstic diferencial de 
possibles  TEA. Ha de parar-se atenció als següents aspectes: 

• És relativament comú que el TEA s’associe, especialment en els grups d’edat més avançada, amb 
altres trastorns mentals (Angold, Castelló i Erkanli, 1999; Caron i Rutter, 1991) que inclouen trastorns 
afectius, múltiples tics i síndrome de Tourette i trastorns obsessius (vg. Volkmar, Klin i Cohen, 1997).

• Els pares i les mares poden estar més interessats en les conductes disruptives en la família (agressió, 
autolesió, dificultats en el menjar o problemes del son) que en conductes més específiques del TEA 
des del punt de vista diagnòstic. Alguns d’aquests elements no diagnòstics apareixen en el protocol de 
l’entrevista ADI-R com a part de l’avaluació clínica.

• És imprescindible una observació directa i sistemàtica de la persona, incloent interaccions socials i 
conversacionals.

Enfocament general de l’ADI-R
El propòsit és obtindre una descripció suficientment detallada de la conducta perquè l’avaluador 
determine si la conducta s’ajusta als criteris especificats en l’element. Aquesta entrevista aconsegueix la 
seua estandardització a través de l’especificació tant dels propis conceptes com de la seua operativitat 
respecte a les conductes del subjecte. 

• Obtindre descripcions detallades. Convéncer els informadors que en tots els elements es requereixen 
descripcions detallades de la conducta actual. Al principi solen donar respostes generals al voltant del 
subjecte. L’entrevistador ha d’acceptar la resposta i després continuar demanant un exemple real. La 
tasca consisteix a recrear en les seues ments el dibuix d’una seqüència de conductes observades. 

• Obtindre un relat complet i consistent. És necessari indagar sobre si el comportament és o no 
sempre similar i de quina manera varia. L’entrevistador ha d’estar atent a les discrepàncies i intentar 
resoldre-les si la informació sembla contradictòria.

• Ha de formular-se la pregunta inicial obligatòria (que apareix destacada en negreta), llevat que 
s’hagen aconseguit descripcions de la conducta suficients per a poder codificar-la. 

La quantia i el tipus de les preguntes addicionals es deixa a discreció de l’entrevistador.

4. NORMES GENERALS D’APLICACIÓ
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Suggeriments i propostes per a entrevistar i codificar la conducta
- Referències temporals personalitzades: la precisió en els temps és essencial, si s’ajuda l’entrevistat a 

centrar-se en períodes de temps específics, personalment significatius, podrà recordar millor. Molts dels 
codis es refereixen a la conducta del subjecte que va ser més anormal durant el període d’edat entre el 
4 i 5 anys. 

- Períodes d’edat per a la codificació: és necessari definir els períodes d’edat als quals s’apliquen les 
qualificacions. Això s’aconsegueix de tres maneres diferents, segons el tipus d’element: 

• Codificació “actual” i “alguna vegada”. Hi ha una classe de conductes indicatives d’anormalitats 
qualitatives que serien anormals en qualsevol edat. Per exemple l’ecolàlia diferida i les preocupacions 
inusuals. Tots els elements d’aquesta classe reben la codificació “actual” (significant els 3 mesos 
immediatament precedents a l’entrevista d’avaluació) i “alguna vegada” (indicant qualsevol moment 
de la vida del subjecte incloent el període actual). 

• Codificació “actual” i “més anormal 4.0-5.0”. L’èmfasi està en la desviació qualitativa però la diferència 
rau en el fet que l’avaluació d’aquesta desviació qualitativa pot estar influenciada pel nivell maduratiu, 
per la qual cosa es fixa un rang d’edat concret per a la codificació. La decisió més satisfactòria consisteix 
a codificar la conducta que era més anormal entre els 4 i 5 anys i codificar també la conducta actual. 
Per als xiquets d’edat inferior als quatre anys, totes les codificacions “més normal 4.0-5.0” hauran de 
codificar-se amb 8 (no aplicable). 

• Períodes específics d’edat. Existeixen unes poques conductes que o bé són rellevants únicament 
durant períodes concrets d’edat o bé canvien les seues característiques tan notablement amb l’edat 
que la primera i tardana infantesa no poden ser tractades d’igual manera. S’ofereixen en aquest cas 
restriccions específiques d’edat per a cada codificació. 

- Durada de la conducta: és important la durada del temps en què les conductes van estar presents. Amb 
molt poques excepcions, el període establit és de 3 mesos. 

Aplicabilitat dels elements
• Edat cronològica: l’aplicabilitat es decideix atenent exclusivament a l’edat cronològica del subjecte. 

• Pèrdua d’habilitats de llenguatge: els elements en els quals es concreten possibles pèrdues estan 
precedits d’una codificació de screening indicativa de si la pèrdua ha ocorregut o no. 

• Ús del llenguatge: perquè aquests elements siguen significatius és necessari que els subjectes tinguen 
la suficient capacitat de llenguatge per a manifestar les anormalitats especificades. Hi ha un únic codi 
de screening (element 30) que indica si els subjectes tenen capacitat verbal o no.
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Normes de codificació per als elements de desenvolupament. Registre de les descripcions de conducta
És essencial anotar suficients detalls en el protocol perquè un altre entrevistador també siga capaç de 
comprovar els codis. L’entrevistador ha d’assegurar-se que, en tots els elements, existisca una descripció 
de la conducta del subjecte suficientment detallada perquè una altra persona determine quina és la 
codificació correcta que hauria de fer-se.

Preparatius pràctics per a l’entrevista 
Es necesari definir els períodes d'edat als quals s'apliquen les qualificacions. Això s'aconsegueix de tres 
maneres diferents, d'acord amb el tipus d'element: 

• Atendre els matisos: captar els detalls d’informació que es produeixen en un moment de l’entrevista i 
que seran rellevants per a preguntar en altres parts d’aquesta. 

 Estar alerta a les aparents discrepàncies perquè puga explorar-se’n el significat i assignar-hi codis 
vàlids, apreciar i respondre als aspectes emocionals.

 Mostrar interés en el que diu l’informador i concentrar-se en el que l’informador està dient més que 
pensar tot el temps en les preguntes següents del protocol. 

• Entrevista amb més d’un informador: El més apropiat és deixar la decisió de parlar amb un o dos 
informadors a ells mateixos. Es recomana que l’entrevistador faça noves preguntes per a resoldre, 
en la mesura que siga possible, les discrepàncies en els relats. S’obté informació més completa quan 
existeixen dos informadors. 

• Formes de preguntar: preguntes directives enfront de no directives. Les preguntes obertes són 
preferibles a les tancades. Les preguntes directives són admissibles principalment quan s’utilitzen per 
a assenyalar que l’entrevistador ha registrat el que s’ha dit per l’informador en un moment anterior de 
l’entrevista, continuar i no perdre temps.

• Organització i registre de la codificació: sota l’encapçalament de cada element, s’ofereix una breu 
explicació del concepte sobre el fet a què es refereix. Existeix un requadre tramat, a la part esquerra, 
en què apareixen les preguntes que cal formular en cada element. És essencial fer les preguntes 
obligatòries amb la formulació proposada i en l’ordre establit (en negreta). Juntament amb aquestes, 
existeixen altres preguntes que poden plantejar-se per a obtindre detalls interessants de la descripció 
de la conducta. A la dreta de les preguntes requadrades, apareixen els codis per a cada element, incloent 
una descripció de les característiques de la conducta que han de donar-se per a fer aquesta codificació. 
Al seu costat figuren les caselles en les quals s’anota el codi. 

 Haurà d’anotar-se un codi a la casella corresponent del protocol abans de passar a l’element següent 
de l’entrevista. Al final d’aquesta, l’entrevistador repassarà ràpidament el protocol per a assegurar-se 
que s’han fet totes les codificacions. 

 Anotarà les seues impressions sobre l’entrevista i les circumstàncies en què es va dur a terme. 

 Hauria d'anotar-se també si es va gravar algun registrament (auditiu o visual). 
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Aspectes pràctics que cal destacar
1. Ser concrets i directius, advertir que tallarem quan tinguem suficient informació.

2. L’entrevista es passa a les persones, pares, professionals, etc., que millor coneguen la persona 
entrevistada.

• Indicar-los que vegen vídeos sobre 4-5 anys i anteriors.
• Algun esdeveniment especial quan el xiquet/a tenia 4-5 anys.

3. Les persones entrevistades han de descriure situacions de la vida real, en els seus entorns, que 
ells hagen observat; ens ajudarem d’exemples. Són els professionals els que després interpretaran 
aqueixes situacions i les codificaran.

4. L’entrevista ha d’anar codificant-se en el moment de pas, d’aqueixa forma garantim recollir la informació 
que necessitem. Si recollim tota la informació necessària, l’ADI-R ofereix diagnòstics diferencials molt 
rigorosos.

5. Hem d’emplenar el quadern de respostes de manera que qualsevol que el consultara poguera 
codificar-lo i obtindre aquests resultats (gravar-les en vídeo).

6. Hem d’anar ítem a ítem i quan preguntem, cenyir-nos al que perseguim en cada ítem, almenys en les 
preguntes en negreta. 

7. Els símptomes només puntuen en un ítem, mai aquest símptoma puntua en 2 o més ítems.

8. Tots els símptomes que descriguen aspectes significatius han de recollir-se en algun ítem.

9. Sobre un mateix contingut es poden donar descripcions que indiquen diferents símptomes: Exemple: 

 “Al meu fill li interessen molt els pintors i els quadres, quan arriba a casa sempre es posa enfront 
dels dos quadres del corredor, em pregunta quin pintor els ha pintats?, com els ha pintats?, li 
conteste i continua entrant a casa…; l’altre dia vaig llevar els quadres per a netejar-los i quan va 
arribar va agafar una enrabiada enorme perquè no estaven els quadres…".
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Instruccions de cada una de les seccions
El protocol de l’entrevista ADI-R conté tots els elements necessaris per a aplicar-la i codificar-la.

L’entrevista consta de 8 seccions principals: 

1. Qüestions bàsiques referides a la família i a l’educació del subjecte, els diagnòstics i la medicació que 
ha rebut.

2. Preguntes introductòries per a obtindre una visió general de la conducta del subjecte.

3. Primera etapes del desenvolupament i les fites fonamentals d’aquest.

4. Preguntes referides a l’edat en què es van aconseguir les habilitats lingüístiques fonamentals i sobre 
si hi ha hagut algun període en què s’hagen perdut després de la seua adquisició.

Les quatre seccions següents se centren en aspectes concrets de dominis clau del funcionament del 
subjecte en els quals es pot produir la presència d’anormalitats o alteracions qualitatives:

1. Funcionament del llenguatge i comunicació.

2. Desenvolupament social i joc.

3. Interessos i comportaments.

4. Comportaments generals que tenen importància clínica (agressió, autolesió i existència de possibles 
trets epilèptics).

Antecedents
La informació familiar és necessària per a establir qui és qui en la família, el coneixement sobre el retard 
o desviacions en el desenvolupament dels germans que pot ser útil per a comparar en quina mesura la 
conducta del subjecte és estranya. 

Les preguntes sobre l’educació del subjecte són importants com a marc de referència per a l’entrevista; les 
dates de principi i fi de l’escolaritat poden proporcionar referències personals.

Preguntes introductòries
Són un punt de partida molt important per a l’avaluació del subjecte. És important posseir una visió general 
de com és la conducta del subjecte per a pensar la manera de formular les preguntes. Aquestes preguntes 
seran diferents segons l’informador, però normalment resulta útil preguntar:

• Conducta que permeta diferenciar el subjecte entre un grup de persones de la mateixa edat.

• El que el subjecte fa i com empra el temps quan no té supervisió.

• Conéixer en quina mesura el subjecte utilitza el llenguatge parlat.

• Saber les situacions en què es comporta millor o pitjor permet igualment obtindre indicacions sobre els 
seus punts forts i febles.

5. NORMES ESPECÍFIQUES D’APLICACIÓ I CODIFICACIÓ
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Desenvolupament primerenc
Encara que els criteris algorítmics se centren en tres períodes de temps i la totalitat de la vida, s’han de 
codificar si han aparegut o no anormalitats en el desenvolupament abans dels 3 anys. Això permetrà 
tindre una imatge realista de com era la persona en els primers anys de vida i de com van desenvolupant-
se, passat el temps, les característiques psicopatològiques.

• Element 2-4: aparició de símptomes. Primera vegada que els pares es van sentir preocupats i el motiu 
que provocà preocupació.

• Element 5: primers passos sense ajuda. Pregunta d’screening sobre fites motrius.

• Element 6-8: control d’esfínters. Control de bufeta diürn i nocturn i control intestinal.

Adquisició i pèrdua del llenguatge. Altres habilitats
• Element 9-10: primeres paraules i frases aïllades. Valorar si existia alguna classe d’anomalia en el 

desenvolupament abans dels 36 mesos.

• Element 11-19: pèrdua d’habilitats de llenguatge. Pèrdua després de l’adquisició. Ha d’haver existit 
un ús comunicatiu d’almenys 5 paraules diferents que s’hagen emprat diàriament almenys durant 
3 mesos. A més, la pèrdua ha de suposar una habilitat lingüística prèviament establida que s’haja 
mantingut un mínim de 3 mesos i la pèrdua ha hagut de prolongar-se durant un període d’almenys 3 
mesos. 

• Element 20-28: pèrdua general d’habilitats. Pèrdua d’altres habilitats diferents al llenguatge.

Funcionament del llenguatge i la comunicació
• Element 29: comprensió de llenguatge simple. Comprensió per part del subjecte del llenguatge parlat 

pròpiament dit, quan no es disposa d’altres indicis. Paraules sense gestos.

• Element 30: nivell general de llenguatge. El propòsit primordial d’aquest element és proporcionar una 
base per a decidir si la secció coberta pels elements 32-41 és o no aplicable. 

• Element 31: ús del cos d’una altra persona per a comunicar-se. És important per als subjectes “verbals” 
i no “verbals”.

• Element 32: articulació-pronunciació. Subjectes “verbals”. Se centra en la claredat amb què el subjecte 
emet els sons de les paraules.

• Element 33: expressions estereotipades i ecolàlia diferida. Ús de models de parla repetitius que resulten 
clarament estranys ja siga pel contingut estereotipat, per l’ús no-social o per tots dos alhora.

• Element 34: verbalització social-”xarrada”. Ús social del llenguatge, el grau de complexitat del llenguatge, 
l’extensió en què el subjecte pot comprometre’s en una conversa d’anada i tornada.

• Element 35: conversa recíproca. Reciprocitat de l’ús conversacional del llenguatge més que en 
l’acostament social.
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• Element 36: preguntes o expressions inapropiades. Es comprova si el llenguatge del subjecte reflecteix 
una comprensió dels matisos i contextos socials; se centra en les expressions socialment inapropiades 
que indiquen falta de comprensió o desconsideració de l’impacte social dels comentaris.

• Element 37: inversió de pronoms. Persistent i anormal confusió dels pronoms personals entre la 
primera i la segona o tercera persona.

• Element 38: neologismes-llenguatge idiosincràtic. Identifica dues formes peculiars de llenguatge, en 
certa manera diferents, però probablement relacionats.

• Element 39: rituals verbals. Seqüències fixes d’expressions, encunyades pel subjecte o precedents 
d’altres persones, que semblen posseir una qualitat compulsiva, en virtut de la qual es produeix una 
aparent pressió perquè les seqüències d’expressions s’utilitzen produint-se resistència, protesta o 
ansietat si no es duen a terme aquests rituals. 

• Element 40: entonació, volum, ritme, velocitat. Presència de característiques anormals en la prosòdia 
i el so paralingüístic de la manera de parlar del subjecte, que s’evidencien en l’entonació, el volum, el 
ritme o la velocitat.

• Element 41: parla comunicativa oral. Complexitat semàntica i gramatical en una frase que no ha sigut 
objecte d’imitació (no ecolàlia) posant èmfasi en com de bé el subjecte utilitza el llenguatge per a 
comunicar-se.

• Element 42-49: s’apliquen tant a subjectes “verbals” com als “no verbals”. 

• Element 42: assenyalar per a expressar interés. Senyal utilitzat com a comunicació espontània per a 
atraure l’atenció d’algú cap a allò en què el subjecte està interessat. 

• Element 43-44: assentir i negar amb el cap. Determinar si el subjecte empra actualment o no ha 
emprat mai el gest convencional d’assentir per a indicar sí. 

• Element 45: gestos convencionals-instrumentals. Al·ludeix als espontanis, encara que deliberats i 
culturalment apropiats, moviments de la mà o el braç que transmeten un missatge com a part d’una 
comunicació social.  

• Element 46: atenció a la veu. Indica si el subjecte mostra o no una resposta autonòmica d’orientació 
acompanyada d’una expressió facial apropiada quan algú li parla.

• Element 47: imitació espontània d’accions. S’ocupa de la imitació espontània, i no ensenyada, d’un 
variat grup de conductes individuals, accions o maneres de fer coses d’altres persones. 

• Element 48: joc imaginatiu. Joc de fantasia o ficció, i suposa la formació d’imatges mentals de coses no 
presents. 

• Element 49: joc imaginatiu amb els seus iguals. Es concreta en el joc imaginatiu amb companys.
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Desenvolupament social i joc
• Element 50: mirada directa. Ús de la mirada directa com a part de la comunicació social durant el 

període d’edat fins als 5 anys.

• Element 51: somriure social. Somriure espontani com es produeix en les interaccions socials i que es 
dirigeix a una varietat de persones.

• Element 52: mostrar i dirigir l’atenció. Determinar com i en quines circumstàncies el subjecte atrau 
l’atenció d’uns altres cap als joguets i objectes en els quals està interessat o si no hi està interessat.

• Element 53: oferiment per a compartir. Oferiment no sol·licitat ni rutinari per a compartir una sèrie de 
diferents objectes amb una altra persona.

• Element 54: procura compartir el seu delit o gaudi amb uns altres. S’intenta veure si el subjecte procura 
o no compartir amb uns altres el seu gaudi de les coses.

• Element 55: oferiment de consol. Oferir consol es defineix com un gest, detall, paraula o proposta 
de caràcter espontani i voluntari o bé l’oferiment d’un objecte confortable juntament amb un canvi 
adequat en l’expressió de la cara.

• Element 56: qualitat dels acostaments socials. Té en compte la qualitat de la intencionalitat social quan 
es produeix un acostament per a buscar ajuda o per a atraure l’atenció o l’interés d’una altra persona.

• Element 57: varietat de les expressions facials usades per a comunicar-se. Varietat de les expressions 
usades per a comunicar-se i no precisament de les associades amb l’experiència de les emocions. 

 • Element 58: expressions facials inapropiades. Expressions facials que indiquen emocions incongruents 
amb la situació que normalment es percep.

• Element 59: qualitat apropiada de les respostes socials. Forma en què el subjecte respon a les relacions 
amb adults diferents als pares quan intenta interactuar amb el subjecte en situacions diàries, encara 
que no siguen rutinàries.

• Element 60: iniciació d’activitats apropiades. Mesura en què el subjecte espontàniament s’entreté en 
un cert nombre d’activitats de joc apropiades.

• Element 61: joc social imitatiu. Participació recíproca, per iniciativa pròpia o com a seguidor, en jocs 
socials que requereixen imitació i coordinació d’accions simples.

• Element 62: interés per altres xiquets i xiquetes. Interés per observar i interactuar amb altres persones 
d’aproximadament la seua edat, excloent explícitament l’interés pels nadons.

• Element 63: resposta a les aproximacions d’altres xiquets i xiquetes. Es refereix a si el subjecte respon 
generalment als acostaments d’altres xiquets i xiquetes i si fa esforços clars per mantindre una relació 
amb aquells que se li intenten acostar.

• Element 64: joc en grup amb els seus iguals. Habilitat del subjecte per a jugar cooperativament amb 
grups d’altres xiquets i xiquetes en jocs o activitats espontanis.

• Element 65: amistats. S’ocupa de grups de dos més persones i de la formació i el manteniment de 
relacions selectives més que de jocs que es realitzen en sessions aïllades.

• Element 66: desinhibició social. S’avalua la comprensió i resposta del subjecte davant dels senyals, 
límits i regles socials.
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Interessos i comportaments repetitius
• Element 67: preocupacions inusuals. L’objecte d’interés ha de ser peculiar o inusual en si mateix, més 

enllà de les seues qualitats no socials o de la seua intensitat.

• Element 68: Interessos circumscrits. El centre d’interés no és intrínsecament peculiar o estrany.

• Element 69: Ús repetitiu d’objectes o interés en parts dels objectes. Accions de naturalesa estereotipada 
o repetitiva que no són funcionals i que es caracteritzen per l’ús inusual i estrany d’un objecte o de 
l’interés en alguna de les seues parts.

• Element 70: compulsions i rituals. Seqüències fixes de conducta que s’executen “com si” el subjecte se 
sentira pressionat per a dur-les a terme en un ordre determinat.

• Element 71: interessos sensorials inusuals. Mesura en què l’interés sensorial anormal pertorba o 
reemplaça l’ús “normal” de l’objecte.

• Element 72: excessiva sensibilitat general al soroll. Incrementada sensibilitat als sons diaris, tals com 
els dels aparells domèstics o el trànsit.

• Element 73: resposta anormal, idiosincràtica, negativa a estímuls sensorials específics. Respostes 
inusuals, predeciblement negatives, a algun estímul sensorial específic i identificable.

• Element 74: dificultats en canvis menors en les rutines pròpies o en l’entorn personal. Marcades 
reaccions negatives del subjecte cap a un conjunt de xicotets canvis en la forma, lloc i temps en què du 
a terme les  activitats diàries.

• Element 75: resistència a canvis trivials en l’entorn (que no afecten directament al subjecte). Se centra 
en el desgrat del subjecte en relació amb canvis xicotets o trivials en aspectes de l’entorn que no 
l’afecten directament.

• Element 76: inclinació inusual a objectes. Interés inusual i la dependència del subjecte a un objecte 
particular que insisteix a portar d’un lloc a uns altre.

• Element 77: manierisme de mans i dits. Moviments ràpids, voluntaris i repetits dels dits, de les mans 
o de tots dos al mateix temps.

• Element 78: altres manierismes complexos o moviments estereotipats del cos (no incloure balanceig 
aïllat). Moviments complexos, estereotipats i voluntaris de tot el cos.

• Element 79: moviments de mans en la línia mitjana del cos. Modalitat peculiar de moviments com són 
els de retorçar-se o llavar-se les mans i implica que ambdues mans es freguen conjuntament enfront 
del cos del subjecte en la línia mitjana.
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Comportaments generals
• Element 80: marxa. Formes clarament inusuals de caminar que no semblen degudes a algun tipus de 

trastorns neurològic.

• Element 81: agressió envers cuidadors o membres de la família. Episodis d’agressió en la família de 
suficient gravetat i freqüència per a constituir un motiu significatiu de preocupació.

• Element 82: agressió a altres persones fora de la família. Agressions envers persones que són 
cuidadors o no membres de la família.

• Element 83: autolesió. Tracta dels aspectes agressius deliberats envers si mateix de suficient gravetat 
per a produir danys corporals i que han ocorregut en diverses ocasions al llarg d’un període de, almenys, 
3 mesos.

• Element 84: hiperventilació. Episodis d’hiperventilació que impliquen una ràpida, profunda i repetitiva 
respiració en situacions diferents a aquelles que produeixen pànic.

• Element 85: desmais, atac, absències. Mecanisme d’alerta de possibles atacs epilèptics. Se centra 
en els episodis que impliquen un canvi inexplicat en el nivell de consciència amb caigudes o sense 
caigudes o moviments espasmòdics.

• Element 86: edat en què l’anormalitat es va fer evident per primera vegada. Assegurar-se que s’han 
obtingut suficients detalls sobre les manifestacions primerenques dels problemes de desenvolupament 
amb la finalitat de determinar si la conducta era anormal als 3 anys, i en quins aspectes ho era.

• Elements 87: judici de l’entrevistador sobre l’edat en què probablement es van manifestar per primera 
vegada les anormalitats en el desenvolupament. Especificació més detallada del judici sobre l’edat en 
què les anormalitats del desenvolupament es van manifestar per primera vegada.

• Element 88-93: habilitats especials aïllades. Determinar si el subjecte posseeix clarament talents 
inusuals o habilitats de savant. 

Comentaris finals
La pàgina final ofereix l’oportunitat de comprovar amb l’informador si existeixen àrees d’interés en la con-
ducta del subjecte sobre les quals no s’haja preguntat. Hi ha també un espai per a anotar les circumstàn-
cies en què es  desenvolupa l’entrevista i per a descriure les seues impressions sobre l’informador. També 
es poden anotar les discrepàncies entre les fonts i les descripcions de l’informador.



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Programes específics. Píndoles formatives (PF)»171

PROGRAMES ESPECÍFICS. PÍNDOLES FORMATIVES (PF)

Normes de correció i interpretació
S’ha de tindre en compte la distinció existent entre el resultat de l’algorisme diagnòstic de l’ADI-R i un 
diagnòstic clínic autèntic (tenint en compte múltiples fonts d’informació).

Els elements que componen els dos algorismes diagnòstics es van seleccionar sobre la base que ofe-
reixen la millor discriminació entre el TEA i altres trastorns. 

Els elements estan subdividits en tres dominis principals, d’acord amb els tres conjunts de criteris diag-
nòstics que han de ser tinguts en compte per a un diagnòstic del TGD (DSM-4): 

 1. Alteracions qualitatives de la interacció social recíproca designats com (A).
 2. Alteracions qualitatives de la comunicació (B). 
 3. Patrons de conducta restringits, repetitius i estereotipats (C). 

El quart grup d’elements (D) tracta d’esbrinar si les manifestacions de TEA eren evidents abans que tin-
guera 36 mesos. 

Per a cada un dels tres dominis es calculen per separat puntuacions parcials que ofereixen una mesura 
quantitativa de la intensitat amb què les característiques del TEA estan presents.

Normes pràctiques d’utilització de l’algorisme
Pas 1r. Selecció de l’algorisme. En primer lloc, haurà de seleccionar quin tipus d’algorisme desitja emprar. 
Hi ha dos tipus d’algorismes: algorisme diagnòstic i algorisme de la conducta actual. La decisió vindrà 
determinada per l’objectiu de l’avaluació, com ja s’ha comentat anteriorment. Una vegada seleccionat el 
tipus d’algorisme, caldrà emprar aquell més apropiat a l’edat del subjecte avaluat.

Pas 2n. Anotació dels codis. A continuació, cal anotar els codis dels elements. Cal emplenar les caselles 
que apareixen en la columna de l’algorisme triat. A cada casella s’ha d’anotar el codi que apareix indicat en 
la part superior a la columna.

Pas 3r. Conversió de codis a puntuacions algorítmiques. Els codis han de transformar-se a puntuacions 
algorítmiques seguint una taula de conversió que es facilita.

Pas 4t. Obtenció de les puntuacions totals. Per a obtindre la puntuació total de cada subdomini cal sumar 
les puntuacions algorítmiques dels seus elements i per a obtindre la puntuació total de cada domini cal 
sumar les puntuacions totals dels seus subdominis.

Pas 5é. Punts de tall. Si ha utilitzat un algorisme diagnòstic disposa d’uns punts de tall per a valorar les 
puntuacions del subjecte.
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Si s’han complit tots els criteris diagnòstics de l’ADI-R i també l’observació directa indica la probabilitat 
d’un TEA, la pròxima qüestió que es planteja és quin tipus de TEA ha de diagnosticar-se.

La dificultat respecte a les puntuacions de l’algorisme diagnòstic afecta els casos en què es compleixen 
uns criteris, però no uns altres. Alguns patrons de puntuacions amb diferents implicacions per al diagnòstic 
diferencial són els següents:

1. Dins de la classificació diagnòstica del DSM-IV (TGD). Trastorn Generalitzat del Desenvolupament 
(TGD),  Trastorn Autista (TA), Trastorn Asperger (SA), Trastorn Generalitzat del Desenvolupament no 
Especificat (TGDNE):

Cas 1. NO TGD. Si les puntuacions en els tres dominis de la conducta estan per davall dels talls 
establits, no és probable que el subjecte tinga cap forma de TEA. 

Cas 2. TGD: TA. Perquè siga TEA ha de tallar en els 3 criteris A, B, i C- de l’ADI-R. 
Les puntuacions en els tres dominis estan per damunt dels punts de tall, per tant, clarament el 
subjecte té alguna forma de TEA. (és necessari que siga confirmat mitjançant l’observació directa 
mitjançant l’ADOS, i en ambients naturals). 

Cas 3. TGD: SA. Perquè siga Trastorn d’Asperger, ha de complir el criteri A i C, el B pot ser que sí o 
que no. A més, cal constatar que:

- No hi ha retard en començament de paraules.
- No hi ha retard en començament de frases (2 paraules 33, 3 paraules 36).
- El CI és superior a 70. 

Cas 4. TGD: TGDNE. Perquè siga TGD No Especificat, s’ha de complir sempre el criteri A i un dels 
altres, B o C. 

- En aquest cas, el CI pot ser qualsevol.
- Pot tindre retard en el llenguatge o no. 

Com es pot observar queda confusió:

a) Entre SA i TGDNE, perquè poden coincidir tallant en A i en C. Llavors la discriminació està en el fet 
que el SA no té retard en el llenguatge expressiu, i el  TGDNE sí.

b) Entre TA i SA, ja que poden coincidir tallant en A, B i C. La diferència està en el fet que el TA presenta 
retard en el llenguatge. També podem ajudar-nos del Coeficient Intel·lectual (CI), la mitjana de SA se 
situa entorn de 85, mentre que en TA solen ser més baixos.

6. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ANALOGIA AMB CRITERIS DSM-IV
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2. Dins de la classificació diagnòstica del DSM-5 (Trastorn de l’Espectre Autista: Grau 1, Grau 2, 
Grau 3).

Cas 1. NO TEA. Si les puntuacions en els tres dominis de la conducta (àrees A, B i C) estan per davall 
dels talls establits, no és probable que el subjecte tinga cap Grau de TEA. 

Cas 2. TEA.  Perquè siga TEA ha de tallar en els 2 dominis del DSM-5, 

• A (Comunicació i Interacció Social).
• B (Patrons Repetitius). 

A més, ha de complir els 3 criteris de l’àrea A i a més ha de complir 2 dels 4 criteris de l’àrea B. Segons els 
criteris del DSM-5. 

Han de donar-se les condicions següents: 

a) El domini A (Comunicació i Interacció Social), a què es fa referència en el DSM-5, es recull en l’ADI-R 
en les àrees A (Interacció Social) i B (Comunicació i Llenguatge). Perquè siga considerat TEA, ha de 
tallar en A (Interacció Social), i tindre cert pes en B (Comunicació i Llenguatge), ja que ha de complir 
amb els 3 criteris del DSM-5 (1. Reciprocitat, 2. Comunicació no verbal, 3. Manteniment de relacions).

b) El domini B (Patrons Repetitius), a què es fa referència en el DSM-5, es recull en l’ADI-R en l’àrea C 
(Patrons Repetitius). Perquè siga TEA, l’ADI-R sempre ha de tallar en C, posteriorment es comprovarà 
que complisca com a mínim 2 dels 4 criteris del domini B en el DSM-5. 

CAS 3. Quan no talle en C (Patrons Repetitius), i sí que ho faça en A (Interacció Social) i B (Comunicació i 
Llenguatge), no serà TEA. I no és adequat posar TGDNE, ja que és clar que no compleix Patrons repetitius, 
el diagnòstic més propi seria el de Trastorn de la Comunicació Social (TCS) –dins del grup clínic de Trastorns 
de la Comunicació, i no de TEA.

CAS 4. Quan talla en C (Patrons Repetitius), però no talla en A (Interacció Social)  i B (Comunicació i 
Llenguatge), no serà TEA. No entra dins de l’espectre, pot ser un fenotip ampliat de TEA, o trastorn de la 
coordinació, S. Tourette, Discapacitat Intel·lectual Greu, en tot cas, no és un TEA.

3. Altres casos. 

- El TGD: SA, generalment passarà a ser el TEA G1, o G2. 
- Els TGDNE: Entorn al 70 % passen a ser TEA G1, i sobre el 19-27 % passen a ser Trastorns de la 

Comunicació Social (TCS), d’acord amb les investigacions actuals. 

Ens queda una pregunta per contestar: si s’han complit tots els criteris diagnòstics de l’ADI-R i de 
l’observació directa, quin tipus de TEA ha de diagnosticar-se? Grau 1, 2 o 3? En aquesta decisió ens ajudarà:

a) El registre de criteris del DSM-5 amb els ítems de l’ADI-R, ja que s’hi reflecteixen les puntuacions 
1-2-3 i es pot anar veient el nivell de gravetat que presenta en cada ítem, tot sabent que el més 
greu és 3 i el menys 1.

b) El registre de criteris del DSM-5 amb els ítems de l’ADI-R, ja que s’hi pot observar si es puntua sobre 
l’indicador més lleu, normalment el primer, o el més greu, normalment l’últim, dins dels criteris del 
DSM-5.
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»Píndola formativa 4: ComFor.
   (Precursors de la Comunicació)

1. Què és?
2. Descripció del test
3. Estructura del ComFor
4. Prerequisits per a l’administració del test
5. Materials del test
6. Administració i puntuació
7. Indicacions generals

1. Què és?

2. Descripció

Es tracta d’una prova (test) per a l’avaluació de les necessitats de sistemes augmentatius 
de comunicació en autisme i altres dificultats de Comunicació.

Aquest instrument d’avaluació es considera el primer test especialment dissenyat, 
per a la identificació del Sistema Aumentatiu i Alternatiu de Comunicació (SAAC) que 
més s’ajusta a les necessitats concretes de cada xiquet, xiqueta  i persona adulta 
amb TEA.

Té una presentació estructurada, instruccions clares i un sistema de puntuació senzill 
d’aplicar i fàcil d’interpretar.

El ComFor consta de dos nivells, amb un total de 5 sèries i 36 ítems.

El nivell I conté tasques del nivell de presentació, on cal classificar elements idèntics: 
objectes o fotos, en funció de les seues característiques (matèria, forma, color i 
grandària).

El nivell II conté tasques del nivell de representació, on cal classificar elements no 
idèntics, objectes o fotos, en funció del seu significat.
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3. Estructura Nivell I.

• La sèrie 1, sèrie d’entrenament, consta de 6 ítems. La persona avaluada practica 
l’escenari en el qual es desenvoluparà el test. Ha de percebre l’associació entre els 
objectes. Es comença amb tasques d’acoblament (boleta que encaixa en l’obertura 
circular o un bloc que encaixa en la forma quadrada de la tapadora de la caixa). S’acaba 
amb tasques d’emparellar objectes idèntics que cal agrupar-los conjuntament. 
Però aquesta sèrie no és sol d’entrenament, també proporciona informació sobre 
percepció bàsica en el nivell de presentació.

• La sèrie 2 constà de 7 ítems. La persona avaluada ha de classificar objectes 
concrets en funció de la seua forma, material, color, grandària. Les diferències poden 
percebre’s visualment i a través del tacte.

• La sèrie 3 consta de 3 ítems. La persona avaluada ha de classificar imatges 
(fotografies, pictogrames, dibuixos i text escrit). En aquesta sèrie les diferències 
només es poden percebre visualment.

Nivell II. 

• La sèrie 4 consta de 5 ítems. La persona avaluada ha de classificar els elements 
que tenen la mateixa forma, per exemple, objectes amb objectes i fotografies amb 
fotografies.

• La sèrie 5 consta de 8 ítems. La persona avaluada ha de classificar elements 
que tenen diferents formes, per exemple, objectes amb fotografies o viceversa, 
fotografies amb pictogrames o a l’inrevés, o fotografies amb text escrit.

*Dins de cada sèrie, els ítems tenen una dificultat progressiva, a excepció de la transició 
des de la sèrie 1 a la 2, el començament d’una nova sèrie és més fàcil que l’últim de la 
sèrie anterior.
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4. Prerequisits per 
a l’administració

Espai
• Espai lliure d’estímuls. 

• Evitar sons que puguen interferir i evitar l’entrada imprevista d’altres persones. 

• Evitar espais amb un significat especial per a la persona.

Mobiliari
• Habitació amb una taula no massa ampla i amb cadires al voltant. 

• Mobiliari de grandària adequada per a la persona avaluada. 

• Materials organitzats per endavant i col·locats en ordre en el qual es presentarà.

• Targetes col·locades en ordre i en una caixa.

• Col·locar una caixa al costat de la persona amb autisme en la qual es posaran tots els 
materials a mesura que es vagen utilitzant (opcional).

Posició
• Persona avaluada col·locada a esquena de la finestra i enfront de l’administrador del 

test.

5. Materials Els materials es presenten en una bossa i les targetes han d’estar classificades per 
ítems subjectats amb una goma elàstica o dins d’un sobre.
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6. Administració i 
puntuació

Titulació
La prova deu ser administrada per un especialista en Psicologia, Psicolingüística 
o Logopèdia. Els qui no disposen d’aquesta titulació han d’estar supervisats per un 
d’aquests professionals. Per a interpretar els resultats i donar pautes per a la pràctica 
clínica, és necessari tindre coneixements sobre processos comunicatius en general, i 
específicament en persones amb autisme.

Preparació
Es recomana revisar les instruccions diverses vegades i si és necessari, realitzar 
diverses administracions de proves.

Mentre es realitza el test no es pot consultar el manual.

Introducció
Generalment i a causa del tipus de persones a què va dirigida la prova no és 
possible explicar en què consistirà la prova. No existeixen instruccions verbals per a 
l’administració del COMFOR.

On?
És important que l’espai estiga organitzat. La caixa amb els materials del test s’ha de 
col·locar en una cadira al costat de l’administrador del test i fora de l’abast de la persona 
avaluada.

Quan la persona que s’ha d'avaluar entra a l’habitació ha de seure. En aquest moment, 
l’administrador del test traurà de la caixa els materials del primer ítem.

Qui?
L’administrador del test ha de presentar les tasques a la persona avaluada i aquesta 
les ha de completar. Al principi o durant l’administració del test pot estar present un  
altre professional o familiar perquè la persona se senta més còmoda (s’haurà de situar 
a la vora del camp visual de la persona avaluada perquè aquesta no haja de girar-se per 
a comprovar que està a la sala).

• No es permet que altres persones participen o parlen mentre la persona amb 
autisme està completant una tasca. L’administrador tampoc ha de fer comentaris 
mentrestant.

Com?
L’administrador del test ha de començar cada tasca, i la persona avaluada ha de 
completar-la. Quan la persona avaluada siga capaç d’això, se li pot permetre que reculla 
els objectes utilitzats en finalitzar cada tasca. Entre ítem i ítem, la persona avaluada pot 
parlar o jugar amb algun joguet que estiga a la seu disposició; al començament de cada 
tasca el joguet ha d’enretirar-se i col·locar-se en un lloc fix.
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6. Administració i 
puntuació

Fins quan?
Quan tots els materials s’hagen recollit en la caixa triada per aquest fi (inclosos els 
objectes d’ítems que no s’administren), i la caixa amb els objectes inicials estiga buida, 
la persona avaluada veurà que no hi ha més tasques per realitzar, i l’administració del 
test es donarà per conclosa.

Ordre dels ítems, durada del test i descansos
L’ordre dels ítems és l’especificat en la fulla de puntuacions.

La durada del test és de 45’ aproximadament, però és possible que el temps necessari 
diferisca considerablement a causa dels nivells de desenvolupament cognitiu que 
presenten les persones avaluades. Normalment el test es pot administrar en una sola 
sessió. Quan això no és possible, haurà de continuar-se al més prompte possible, en 
aquest cas les primeres sèries hauran d’administrar-se de nou, abans de recomençar 
amb els ítems que la persona avaluada encara ha de realitzar.

Full de puntuacions
En el full de puntuacions, les instruccions de cada ítem descriuen breument els 
materials que es necessiten i el procediment que cal seguir.

Els ítems del ComFor es puntuen de forma molt estricta. Es marca amb una creu “+” 
l’ítem que estiga correctament completat i amb un “-“ cada ítem incorrecte. En el full 
s’encerclarà el signe apropiat per a cada ítem. Si un ítem no es completa, s’encercla la 
lletra “N” i s’anota el motiu pel qual no s’ha realitzat.

Punt d’inici
El ComFor hauria de començar aplicant-se des de l’ítem A1, però si l’administrador 
sospita que la persona avaluada és capaç de realitzar aquest ítem, l’administració 
pot iniciar-se amb l’ítem 1 de la sèrie 2. Si la persona avaluada realitza correctament 
aquest ítem, els ítems de la primera sèrie es donaran per completats. En cas contrari, 
s’haurà de començar per l’ítem A1 de la primera sèrie.

Regles d’interrupció
• Ítem. Quan la persona avaluada no puga completar un ítem, l’administrador 

completarà l’ítem per ella. En la fulla de puntuacions l'encerclarà.

• Sèries. Després de tres “-“consecutius, s’interromp l’administració de la sèrie i es 
continua amb el primer ítem de la sèrie següent.

• Test. El test s’interromp després de tres “-” consecutius en la sèrie 5. 

També s’interromprà en els següents casos:

- Tres “-“ en la sèrie 1 i fracàs en completar l’ítem 1 de la sèrie 2.

- Quan la persona avaluada no aconseguisca la puntuació màxima en la sèrie 1 i 
no complete els tres primers ítems de la sèrie 2 satisfactòriament.
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7.  Indicacions  
 generals

• ComFor proporciona una recomanació clínica i d’intervenció individual sobre 
comunicació aumentativa.

• ComFor no s’usa per a determinar el grau de desenvolupament general de la persona 
amb autisme. Tampoc s’utilitza per a diagnosticar autisme; els resultats obtinguts 
només han d’interpretar-se per a determinar les necessitats de sistemes de 
comunicació aumentativa.

• ComFor se centra especialment en la comunicació receptiva ja que generalment 
es troba més afectada que la comunicació expressiva, però no per això és menys 
important.
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»Píndola formativa 5: 
  Barreres per a l’aprenentatge i la participació

Les barreres humanes,
la falta de sensibilitat cap a les persones diferents,
la falta de coneixement sobre les noves tendències educatives
i el dret inalienable a l’educació,
així com al gaudi dels ambients regulars.
Patricia Frola

3.2.
Píndoles formatives.
Intervenció educativa: mesures ordinàries
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Què són?

Anàlisi de factors

El concepte barreres per a l’aprenentatge i la participació va ser desenvolupat per Booth i 
Ainscow (Ainscow, 1999; Booth, 2000; Booth i Ainscow, 2002). És un concepte nuclear 
pel que fa a la forma en què el professorat ha d’enfocar el seu treball educatiu amb 
l’alumnat en desavantatge o més vulnerable als processos d’exclusió.

Posa l’èmfasi en una perspectiva contextual o social sobre les dificultats 
d’aprenentatge o la discapacitat. Ens fa veure que aquestes dificultats naixen 
de la interacció entre l’alumnat i els seus contextos: les circumstàncies socials i 
econòmiques, la gent, la política educativa, la cultura dels centres, els mètodes 
d’ensenyament.

És allò que dificulta o limita l’accés a l’educació o al desenvolupament educatiu de 
l’alumnat, per tant en una escola inclusiva, aquest concepte depassa el de necessitats 
educatives especials ja que se centra en la interacció amb el context i no en un problema 
inherent al’alumnat.

L’educació inclusiva té com a punt de partida l’articulació d’estratègies d’anàlisi i 
sistematització de factors (barreres) que dificulten o limiten el ple accés a l’educació.

• Valors.
• Recursos existents.
• Escola per a tots.
• Atenció a la diversitat de l’alumnat.

Cal preguntar-se i reflexionar sobre:

• Quines són les barreres, de tot tipus que dificulten o impedeixen l’aprenentatge 
d’un alumne o alumna?

• Quines barreres són les que poden limitar o fins i tot poden impedir la seua 
participació?

Dimensions • Cultura escolar (valors, creences i actituds compartides).

• Processos de planificació, coordinació i funcionament del centre (projectes educatius 
i curriculars, comissions i equips, direcció i consell escolar, horaris, agrupaments, 
distribució de recursos, etc.).

• Pràctiques d’aula (metodologia d’ensenyament, tipus d’interdependència entre 
l’alumnat, pràctiques avaluadores, recursos, etc.).
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Tipus
(Puigdellívol, 2012)

Barreres actitudinals
Destaca la tendència a la derivació. A suposar que l’alumnat amb discapacitat “no és 
el nostre alumnat”, sinó que més aviat és l’alumnat de l’especialista. La justificació que 
se sol donar és que el docent de Primària no té els coneixements suficients com per a 
afrontar l’educació de l’alumnat amb discapacitat.

Alguns exemples poden ser:

• Actitud negativa del docent cap a l’alumnat.
• Expectatives molt baixes o molt altes dels pares.
• Actitud sobreprotectora de pares, de docents o de companys.
• Assetjament o rebuig dels companys.

Barreres metodològiques
Destaca la creença que és imprescindible treballar a l’aula amb nivells d’aprenentatge 
semblants entre l’alumnat, perquè en cas contrari es fa impossible el treball 
individualitzat. Aquesta forma de pensar dificulta enormement l’atenció de l’alumnat 
amb discapacitat.

• Currículum rígid, poc o gens flexible.
• Ensenyament homogeni.
• No es respecta el ritme.
• Contingut curricular poc relacionat amb les experiències prèvies i la vida diària de 

l’alumnat.
• Exigències curriculars poc apropiades a les etapes del desenvolupament d’una 

part de l’alumnat.
• Material d’ensenyament poc comprensible.
• Escassa coordinació metodològica entre docents.
• Etc.
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Tipus
(Puigdellívol, 2012)

Barreres organitzatives
• Temps excedit en el desenvolupament d’activitats.
• Falta de planificació didàctica a l’hora de treballar dos docents a l’aula i atendre 

millor la diversitat.
• Falta de preparació de materials que s’utilitzen.
• Falta de treball cooperatiu entre els docents.
• Repetició constant de temps mort entre activitats.
• Agrupació dels xiquets i xiquetes per característiques semblants. Creació de grups 

homogenis. 
• Absència d’utilització d’espais físics diferents a l’aula base.

Barreres socials
• Realització d’activitats individuals i diferents a les del grup classe.
• No es fomenta la comunicació i la companyonia entre l’alumnat del grup classe.
• Falta de sensibilització i conscienciació envers les persones diferents.
• Poca comunicació amb els pares de l’alumnat.
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L’educació hauria de transformar aprenents novells en aprenents experts, és a dir, individus que saben com 
aprendre, que volen aprendre, i aquells que, a la seua manera, estan preparats per a una vida d’aprenentatge.

El Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) té com a objectiu transformar tot l’alumnat en aprenents 
experts.

Pretén eliminar el currículum discapacitant, el qual presenta moltes barreres per a l’aprenentatge. Quan 
els currículums estan dissenyats per a aconseguir les necessitats de la mitjana general, excloent l’alumnat 
amb diferents habilitats, estils d’aprenentatge, formació i fins i tot preferències, fracassen a l’hora de 
proporcionar a tots els individus oportunitats justes i iguals d’aprendre. En canvi un currículum dissenyat 
universalment està pensat des del principi per a tractar de satisfer les necessitats educatives del major 
nombre d’usuaris possible, i fa innecessari el costós procés d’introduir canvis una vegada dissenyat “per a 
alguns” el currículum general.

Informació en: http://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_cuadro_sintesis.pdf

»Píndola formativa 6.
  Disseny Universal  d’Aprenentatge (DUA)

Principi 1

Principi 2

Principi 3

Proporcionar múltiples mitjans de representació (el què de l’aprenentatge).

Com podem recaptar la informació i categoritzar el que veiem, sentim i llegim. Lletres 
d’identificació, les paraules o l’estil de l’autor són tasques de reconeixement.

Cada alumne o alumna difereix en la manera en què percep i comprén la informació 
que se li presenta. Bona part de l’alumnat pot diferir en la manera en què aborda els 
continguts, diferents formes d’accedir, per exemple a un text escrit.

Proporcionar múltiples mitjans d’expressió (el com de l’aprenentatge).

Cada alumne o alumna difereix en la manera en què pot “navegar“ enmig de 
l’aprenentatge i expressar el que sap.

Planificació i execució de tasques. La forma d’organitzar i expressar les pròpies idees.

Proporcionar múltiples mitjans de compromís (el perquè de l’aprenentatge).

Cada alumne o alumna difereix en la forma en què pot sentir-se implicat i motivat per 
a aprendre.
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PRINCIPI 1. Proporcionar múltiples formes de representació

Opcions per a mostrar la informació

Opcions que faciliten alternatives a la informació oral

Opcions per a facilitar alternatives a la informació visual

Pauta 1. Proporcionar opcions de percepció.
El currículum ha de presentar la informació de manera que siga perceptible per tots els aprenents.

Hem de conéixer com percep millor la informació l’alumnat i adaptar els continguts i modificar els formats que li 
exigeixen un gran esforç.

Per a reduir la barrera és important que tot l’alumnat perceba la informació d’igual manera. Cal doncs:

- Proveir la informació a través de diferents maneres sensorials (vista, oïda, tacte).
- Facilitar la informació en un format que permeta adaptar-se a les necessitats que presenta l’alumnat.
- Proporcionar múltiples representacions de la informació per a fer un currículum accessible.

Adaptar la informació mostrada a l’alumnat facilita 
l’eliminació d’una de les barreres d’aprenentatge que 
es poden trobar alguns alumnes a l’aula.

D’aquesta manera podem incrementar la claredat i 
percepció de la informació.

La informació transmesa únicament de manera oral 
és una altra de les barreres a l’aula, especialment 
aquells amb desavantatges auditius o dificultats en 
el llenguatge oral, o pel desconeixement de l’idioma, 
per als aprenents que necessiten més temps per a 
processar la informació.

Les representacions visuals poden ser també 
una barrera per a l’aprenentatge per a l’alumnat 
amb desavantatges visuals o per als que no estan 
familiaritzats amb l’ús de gràfics.

Facilitar alternatives no visuals que usen altres 
modalitats: textos, el tacte, l’audició, etc.

El text és la representació visual del llenguatge parlat.

Adaptar aquest text al llenguatge parlat el farà més 
accessible.

• ●Adaptar els textos a «lectura fàcil»: clero-READ.
• ●La grandària del text o imatges.
• Volum de la veu o el so.
• Velocitat de la parla, dels sons.

• Textos equivalents en forma d’enregistrament. Es 
pot permetre que graven les classes.

•  Explicacions amb imatges.
• Crear vídeos didàctics. Pot augmentar el nivell de 

retenció de l’alumnat, millorar la rapidesa en la 
comprensió, i augmentar la inclusió, motivar-lo 
sobre el que s’està aprenent.

• Descripcions de gràfics, vídeos o animacions.
• Objectes físics i models tridimensionals per a 

transmetre la perspectiva o la interacció.
• Programes informàtics per a llegir textos escrits.
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Opcions que expliquen el vocabulari i els símbols

Opcions que aclareixen la sintaxi i l’estructura

Opcions per a descodificar textos o anotacions matemàtiques

Opcions que promouen l’entesa entre estudiants amb diferents llengües

Pauta 2. Proporcionar opcions per al llenguatge i els símbols.
Les desigualtats apareixen quan la informació arriba a tot l’alumnat, presentada d’una sola manera de 
representació amb vocabulari assequible.

Assegurar-se que es faciliten formes de representació alternatives, no solament per accessibilitat, si no per a 
fer més comprensible la informació.

Les paraules, símbols, icones que forma el text, poden 
ser una barrera a l’aula.
Accessibilitat per a tots, és important explicitar 
aquells continguts més complexos.

La sintaxi d’una oració o l’estructura d’una 
representació gràfica no familiars són barreres per a 
l’aprenentatge.
Cal facilitar alternatives per a la comprensió de les 
oracions.
Aclarir termes o estructures visuals.

L’habilitat per a la descodificació és una altra de les 
barreres a l’aula.
La falta de facilitat o automaticitat incrementa la 
càrrega cognitiva per a la descodificació i per tant, 
redueix la capacitat de comprensió.
Facilitar opcions per a facilitar la descodificació de 
les estructures amb què no estan familiaritzats.

El llenguatge dels materials curriculars normalment 
un sol és, per tant, pot reduir les possibilitats d’accés a 
l’aprenentatge d’una part de l’alumnat.
Facilitar alternatives com una opció, especialment 
per a la informació clau.

• Preensenyar vocabulari i símbols.
• Elaborar un diccionari visual amb vocabulari més 

accessible, vocabulari amb paraules sinònimes a les 
treballades.

• Inserir suports al vocabulari-símbols.
• Crear anotacions amb símbols QR.

• Ressaltar o explicar les relacions entre els elements 
(mapes conceptuals).

• Establir connexions amb estructures prèvies.
• Ressaltar paraules de transició en un text.
• Enllaçar idees.

• Textos digitals.
• Claro-READ.
• Book builder.

• Fer la informació clau en altres idiomes per a 
aprenents amb un nivell limitat en l’idioma.

• Presentar la informació clau en suports visuals 
(pictogrames, etc.).

• Llengua de signes.
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Pauta 3. Proporcionar opcions per a la comprensió.
L’objectiu de l’educació és ensenyar els aprenents com transformar l’accés a la informació en coneixement que 
es puga utilitzar.

La construcció de coneixements útils depén de com es percep la informació i de les habilitats de processament 
d’aquesta, com ara l’atenció selectiva, la integració de la nova informació amb els coneixements previs, la 
categorització estratègica i la memorització activa.

Un bon disseny ha de proporcionar rampes cognitives que garantisquen que tots els aprenents tinguen accés 
als coneixements.

La informació és més accessible i oberta quan es 
presenta d’una forma que activa els coneixements 
previs.
Una barrera per a l’alumnat és la falta dels coneixements 
previs necessaris per a assimilar la nova informació.
Dissenyar opcions que subministren i activen els 
coneixements previs rellevants.

És important conéixer diferents formes de fer la 
informació més explícita, atendre les característiques 
més importants i evitar les menys importants.
L’alumnat haurà d’aprendre estratègies per a 
ressaltar o destacar:
1. Característiques crítiques que distingeixen un 

concepte de la resta.
2. Les grans idees que organitzen els àmbits de la 

informació.
3. Les relacions entre els diferents conceptes i idees.
4. Les relacions entre la nova informació i els 

coneixements previs per a construir xarxes i 
contextos en els quals la nova informació té sentit.

• Ús d’organitzadors (mapes conceptuals).
• Ensenyament previ dels conceptes que són 

prerequisits a través de demostracions, models, o 
objectes concrets.

• Ús de l’estratègia metodològica “la metàfora”.

• Ressaltar o destacar elements clau en el text, gràfics, 
diagrames, fórmules.

• Utilitzar esquemes, organitzadors gràfics, organitzadors 
de rutines.

• Utilitzar múltiples exemples.

Opcions que proporcionen o l'activen a fons coneixement

Opcions que posen en relleu les característiques crítiques, les grans idees i les relacions

Opcions que il·lustren conceptes clau no lingüístics

Els textos escrits són una barrera per a l’aprenentatge 
per a una part de l’alumnat a l’aula.

Proporcionar alternatives als textos, especialment 
il·lustracions, simulacions, imatges o gràfics 
interactius pot fer que la informació siga més 
accessible i comprensible per a qualsevol aprenent.

• Conceptes clau representats de manera simbòlica 
(esquemes, mapes visuals, guions, vídeos, 
fotografies, etc.).

• Conceptes clau presentats en les il·lustracions o 
diagrames amb explicacions verbals.
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Suports específics per a la memòria i la generalització 
per a millorar l’accessibilitat cognitiva.
Aprenentatge mitjançant tècniques nemotècniques.

• Llistes de verificació, organitzadors, notes, recordatoris.
• Preguntes sobre l’ús d’estratègies (suports visuals, 

etc.).
• Ús de l’estratègia metodològica de la metàfora.
• Bastides que connecten la informació nova a un 

coneixement previ.

Opcions que donen suport a la memòria i la generalització (transferència)

Opcions que orienten el processament de la informació

Les estratègies cognitives o metacognitives impliquen 
estratègies de selecció i manipulació de la informació 
per a poder classificar, resumir, contextualitzar i 
recordar.

Ensenyar explícitament i ajudar a posar en pràctica 
aquestes estratègies en el context apropiat.

• Instruccions explicites per a cada pas en un procés 
seqüencial (autoinstruccions).

• Models interactius que guien l’exploració i la 
inspecció.

• Suport amb estratègies de processament de la 
informació (funcions executives).

• Fragmentació de la informació en elements 
més xicotets (aprendre a comprendre, lectura 
compartida, etc.).
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Opcions en la manera de resposta física

Opcions en els mitjans de navegació

Opcions per a accedir a eines i tecnologies d’ajuda

No hi ha un mitjà d’expressió que siga òptim per a tots els aprenents i per això és essencial oferir opcions 
d’expressió.
La forma d’expressar-se de l’alumnat a l’aula és una barrera per a l’aprenentatge. Ha de ser més flexible.

Pauta 4. Proporcionar opcions per a l’acció física.
Proporcionar opcions per a l’acció física. La navegació i interacció en mitjans limitats suposa una barrera per a 
l’aprenentatge per a bona part de l’alumnat. Cal proporcionar materials amb els quals tots els aprenents puguen 
interactuar.

L’ús de les noves tecnologies ajuda a dissenyar materials accessibles a tots. Ús de TIC-TAC.

Eliminar la barrera amb l’ús de mitjans alternatius de 
resposta, selecció i composició.

Oferir igualtat d’oportunitats per a la interacció amb 
les experiències d’aprenentatge, conéixer diferents 
mitjans per a la cerca d’informació.

Proporcionar alternatives per a garantir l’ús efectiu de 
les eines d’ajuda.

• Proporcionar alternatives en els requisits per a 
realitzar les tasques, temps de reacció, etc.

• Proporcionar alternatives per a respondre físicament 
tot indicant entre seleccions alternatives.

• A mà, de manera oral, a través de l’ordinador, amb 
joystick.

• Maquinari adaptat a cada aprenent.
• Material no modulat. Programari accessible.
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PRINCIPI 2. Oferir múltiples mitjans per a l’acció física

Opcions en els mitjans per a la comunicació

Opcions en les eines per a la composició i per a la solució de problemes

Opcions per a la bastida de la pràctica i el funcionament

Pauta 5. Proporcionar opcions d’habilitats expressives i per a millorar la fluïdesa.
És una barrera per a l’aprenentatge utilitzar una sola forma d’expressió dels continguts curriculars, per exemple, 
utilitzar únicament l’expressió escrita per a narrar històries o continguts en els exàmens.

És important proporcionar mitjans alternatius 
d’expressió, per a tots els aprenents, amb la qual cosa  
augmentaran les possibilitats de tot l'alumnat per a 
desenvolupar una gamma més àmplia d’expressió.

Proporcionar múltiples eines per a la construcció 
i composició (llevat que l’objectiu estiga dirigit a 
l’aprenentatge de la utilització d’una eina específica).

Els aprenents han de saber utilitzar eines que encaixen 
entre les seues capacitats i les tasques demandades.

Els aprenents, quan aprenen una nova habilitat, 
necessiten suports per a portar-la a la pràctica i 
promoure d’aquesta forma l’autonomia.

Suports indispensables per a atendre la diversitat.

Llistes de control per a anar enretirant de manera 
progressiva els suports i fomentar l’autonomia.

• Composició amb diversos mitjans o formats: text, 
discurs, dibuix, cinema, multimèdia, música, art 
visual, etc.

• Correctors ortogràfics, correctors gramaticals, 
programes de predicció de paraules.

• Programes de lectura de textos.
• Calculadores.
• Eines per a la construcció de mapes conceptuals.

• Proporcionar diferents tutors (tutor professor, tutoria 
entre iguals, mentors, etc.).

• Proporcionar suports que puguen ser enretirats 
gradualment amb un augment de la independència i 
de les competències (programari de la lectura digital 
i de l’escriptura).
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Opcions per a guiar l’establiment d’objectius

Opcions per a donar suport a la planificació i ales estratègies de desenvolupament

Opcions que faciliten la gestió de la informació i dels recursos

Pauta 6. Proporcionar opcions per a les funcions executives.
Les funcions executives associades a l’escorça prefrontal del cervell permeten superar els impulsos i les reaccions 
a curt termini en el medi ambient. Afavoreixen, per tant, establir objectius a llarg termini, portar a terme el pla 
estratègic per a aconseguir aquests objectius, revisar-los i modificar-ne les estratègies quan és necessari.

La capacitat executiva es redueix quan:
• Ha d’enfocar-se a la gestió de les capacitats d’un nivell inferior, i es veuen reduïdes, per tant, les capacitats 

de nivell superior (exemple: la lectura).
• Per si mateixa és reduïda i també davant la falta de fluïdesa de les estratègies executades.

El DUA permet ampliar la capacitat de les funcions executives:
• Donant suport a les capacitats de nivell inferior perquè els esforços se centren en el nivell superior.
• Donant suport a les habilitats i estratègies d’alt nivell.

Establiment gradual d’ajudes que permeten donar 
suport (bastida) a l’aprenentatge de la tasca i establir 
objectius personals que siguen alhora estimulants i 
realistes.

Planificar estratègies per a aconseguir una meta.

Desenvolupar estratègies cognitives graduades que 
inciten a “parar i pensar”.

Limitacions en la memòria de treball.

Molts aprenents semblen desorganitzats, oblidadissos 
i sense preparació.

Proporcionar ajudes internes i externes variades i 
organitzades per a tindre la informació necessària, i 
suplir així la tasca que exerceix la memòria de treball.

• Guies i llistes de comprovació per a ajudar a establir 
objectius.

• Autoinstruccions.
• Models o exemples del procés i del producte 

d’establir objectius o metes.
• Preguntes i ajudes per a estimular l’esforç, els 

recursos i la dificultat requerida per una tasca o una 
meta.

• Integrar les instruccions per a “parar i pensar” abans 
d’actuar.

• Llistes de control i planificació de plantilles per a 
l’establiment de llistes de passos, estratègies de 
solució de problemes, etc.

• Tutors que modelen el procés de pensar en veu alta.
• Guies per a trencar metes a llarg termini aconseguint 

objectius a curt termini.

• Gràfics que organitzen i plantilles per a la recollida de 
dades i l’organització de la informació.

• Inserció d’instruccions per a classificar i sistematitzar.
• Llistes de referència i guies per a la presa de notes.
• “Bloc de notes” que serveix per a mantindre els 

“trossos d’informació” en la memòria immediata.
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Opcions que fan millorar la capacitat de progressar

Dificultats en la retroalimentació correctiva o en el 
coneixement dels resultats.

Donar opcions que oferisquen una retroalimentació 
que siga explícita, informativa i accessible.

Donar opció que l’alumnat puga supervisar la seua 
pràctica i els seus esforços.

• Rúbriques (autoavaluació i autoreflexió).
• Preguntes guiades per a l’autosupervisió.
• Representacions dels progressos (fotos de l’abans i 

del després, gràfics, etc.).

Opcions que fan augmentar l’elecció individual i l’autonomia

Pauta 7. Oferir opcions per a afavorir l’interés.
La informació en què l’aprenent no està compromés (no atén) resulta inaccessible. L’interés dels aprenents 
canvia a mesura que desenvolupen i adquireixen nous coneixements i habilitats.

Tindre disponibles formes alternatives per a aconseguir l’interés dels aprenents i que ajuden a reflectir les 
diferències intraindividuals i interindividuals entre els aprenents.

Donar opcions i oportunitats per al control personal.

Oferir opcions sobre com aconseguir els objectius 
plantejats, el context, les ajudes o eines.

Oferir opcions als aprenents per a desenvolupar 
l’autodeterminació, estar satisfets amb els propis 
assoliments i que incrementen el seu interés per la 
tasca.

• Proporcionar autonomia tot indicant a l’alumnat 
l’objectiu que cal assolir, el tipus de recompensa 
o reconeixement disponible, els instruments que 
cal utilitzar, la seqüència per a la realització de les 
tasques.

• Permetre als aprenents participar en el disseny 
de les activitats de l’aula i de les activitats 
acadèmiques.

• Involucrar els aprenents en l’establiment dels 
propis objectius personals, acadèmics i de 
comportament.

Model dialògic (contribueix a fomentar l’autonomia 
dels aprenents).

PRINCIPI 3. Proporcionar múltiples mitjans per a la motivació i
la implicació en l’aprenentatge
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Opcions que fan ressaltar la pertinència, el valor i l’autenticitat

Opcions que redueixen les amenaces i les distraccions

Posar en relleu la importància i la utilitat dels 
continguts estudiats.

Tindre opcions en els tipus d’activitats i en la 
informació disponibles.

Diferències en l’atenció selectiva. Eliminació de 
distractors de l’entorn per a facilitar la concentració.

Les diferències en els efectes de la novetat, el canvi, 
l’estimulació, o la complexitat són alguns exemples de 
les diferències entre l’alumnat.

Dèficit d’atenció, atenció selectiva.

• Activitats i fonts d’informació variades a fi que 
puguen ser:

• Activitats personalitzades i contextualitzades 
(podem utilitzar metàfores)

• Socialment pertinents.
• Adequades a l’edat i a la capacitat.
• Apropiades a la diversitat de les aules.

• Tasques que permeten la participació activa 
l’exploració i l’experimentació (aprenentatge basat 
en projectes).

• Fer variar el nivell de novetat o de risc.
• Gràfics, calendaris, programes, que puguen 

augmentar la previsibilitat de les activitats 
diàries i de les transicions.

• Ajudes per a preveure els canvis en les 
activitats, horaris, nous esdeveniments.

• Dins de la rutina, establir també activitats per a 
la sorpresa.

• Fer variar el nivell d’estimulació sensorial, soroll 
de fons, estimulació visual, auriculars opcionals, 
elements presentats alhora.

• Fer variar les demandes socials necessàries per 
a l’aprenentatge i el rendiment, la percepció de 
nivell de suport i protecció, els requisits per a 
l’exposició pública i l’avaluació.



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

194»Programes específics. Píndoles formatives (PF)

Opcions que fan augmentar la importància de les metes i els objectius

Opcions que fan variar els nivells de desafiament i de suport

Pauta 8. Proporcionar opcions per a mantindre l’esforç i la persistència.
• Atenció sostinguda, esforç (consecució d’una meta).

• Importància de l’increment de la motivació en l’alumnat per a millorar la seua atenció.

• Dificultats en l’autoregulació.

• Crear situacions d’autoregulació i d’autoconeixement.

• Suport als aprenents que difereixen en la motivació inicial, en les habilitats de l’autoregulació.

Dificultats per a recordar l’objectiu inicial i recordar les 
recompenses que s’associen a aqueix objectiu.

Pensar i planificar un rang adequat de desafiaments i 
els possibles suports permet incrementar la motivació 
per a l’aprenentatge.

• Contracte de deures.
• Jo treballe per a…
• Anticipació de les diferents lliçons amb un mapa 

visual dels continguts que es treballaran al llarg de 
la unitat.

• Divisió d’objectius a llarg termini en objectius a 
curt termini.

• Agendes temporals que planifiquen les diferents 
activitats.

• Ajudes per a visualitzar resultats desitjats.

• Diferenciació en el grau de dificultat o complexitat 
dels continguts (ensenyament en piràmide).

• Permissibitat en l’ús d’eines i suports.
• Oportunitats de col·laboració.
• Posar l’accent en el procés, en l’esforç i en el 

compliment dels objectius plantejats.
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Opcions que donen suport a la col·laboració i la comunicació

Opcions que fan augmentar el domini orientat a l’avaluació formativa (retroalimentació formativa, feedback)

Treballar en col·laboració amb altres aprenents ajuda a 
mantindre el compromís per la tasca.

Crear diferents tipus d’agrupacions per a fomentar la 
col·laboració i la comunicació a l’aula.

Avaluació formativa i retroalimentació en els 
aprenentatges.

L’avaluació que orienta els aprenents cap a la 
comprensió del que han de fer i de les raons per 
fer-ho, i que posa l’accent en la funció de l’esforç i 
de la pràctica.

• Tutoria entre iguals.
• Tutories personalitzades.
• Aprenentatge cooperatiu.
• Model dialògic en la prevenció de conflictes.
• Mentors.

• Avaluacions contínues, realitzades en diferents 
formats.

• Avaluacions que són substantives i informatives 
(indiquen quines destreses necessita millorar 
l’alumnat). Com modificar els errors i les respostes 
errònies en estratègies positives per al futur èxit.
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Opcions personals que ajuden a orientar l’establiment d’objectius personals i expectatives

Pauta 9. Proporcionar opcions per a l’autoregulació.
Importància de desenvolupar en l’aprenent habilitats intrínseques per a aprendre a regular les pròpies motivacions 
i emocions.

La capacitat d’autoregular-se per a modular estratègicament les reaccions emocionals o els estats personals 
per a fer front a les demandes de l’entorn.

Proporcionar suficients alternatives de suport a l’alumnat amb aptituds i experiències prèvies molt diferents 
sobre aquest tema, per a aprendre a autoregular-se, per a millorar les seues emocions, el seu compromís i la 
seua motivació per les tasques d’aprenentatge proposades.

Els models, les instruccions i les guies d’ajuda han 
de ser variades i han d’ajustar-se a les necessitats 
individuals.

- Llistes de control, guions socials. contractes de 
treball.

• La regulació com a forma de reduir els 
comportaments disruptius.

• L’augment de la durada del temps en la tasca 
enfront de les distraccions.

• Estratègies d’autoreflexió i autoreforç.
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Opcions que donen suport a la tasca de fer front a les estratègies d’afrontament

Opcions que ajuden a desenvolupar l’autoavaluació i la reflexió

Molts aprenents necessiten suports per a la regulació 
emocional.

Ajuda en les tasques d’elecció i cerca d’estratègies 
d’adaptació que permeten la gestió i la direcció 
de les pròpies respostes emocionals als 
esdeveniments externs (ansietat davant situacions 
noves, elements distractors, etc.) o factors interns 
(estratègies d’autoregulació).

Els aprenents necessiten aprendre a controlar les 
seues emocions i la seua reactivitat amb cura i precisió. 
Alguns aprenents necessiten una gran quantitat 
d’informació explícita i modelatge per a aprendre.

El simple reconeixement que s’està progressant 
resulta motivador.

Ajudes per a la gestió de la progressió:
• Cerca de suport emocional extern.
• Habilitats  per a afrontar els problemes.
• Tècniques de regulació emocional.

• Suport conductual positiu (guions conversacionals, 
guions socials, etc.).

• Contracte de deures.
• Rúbriques d’autoavaluació.
• Els aprenents han d’incloure els mitjans pels 

quals obtenen informació i accessos alternatius 
a les ajudes disponibles que donen suport a la 
progressió de la seua formació.
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La inclusió fa referència a l’aprenentatge i la participació de tots els aprenents, especialment l’alumnat 
vulnerable de ser subjecte d’exclusió, alumnat amb NEE o que troba barreres per a poder aprendre o 
participar a l’escola.

L’Educació Inclusiva va més enllà de l’aula i suposa una reconceptualizació de la cultura i les pràctiques escolars 
per a poder atendre la diversitat. Per a això, és necessari dissenyar processos que garantisquen la participació 
de l’alumnat en la cultura, en el currículum i en la vida de l’escola, començant des de dins de les aules.

Gregory i Chapman (2002), La planificació educativa a les aules ha de realitzar-se des de la diferenciació. Cal 
crear entorns rics, que proporcionen oportunitats a tots per a aprendre, sempre adequant les situacions 
d’aprenentatge a les diferents necessitats i capacitats dels aprenents.

• Tenir cura per l’interés, la curiositat, el plaer, el desig d’aprendre.

• Aprenentatge significatiu. Cal motivar l’aprenent mitjançant exemples o demostracions de manera que 
tinga la intenció de donar sentit al que aprén i de relacionar-ho amb els significats ja construïts en la seua 
estructura de coneixement.

• Adequar els temes al nivell de l’alumnat i que els materials presentats siguen potencialment significatius 
(“significat lògic”).

• Afavorir la participació dels aprenents (aprenentatge basat en projectes).
• Generar idees sobre la situació plantejada.
• Poder expressar les idees, encara que puguen semblar insòlites.
• Que busquen les idees per a resoldre els plantejaments que fa el docent.
• Escoltar les opinions dels companys (aprenentatge dialògic).
• Aprendre a complementar les pròpies idees amb les aportacions dels companys.

• Aprenentatge per descobriment, diàlegs cooperatius o col·laboratius.

• Pensament intuïtiu, que permeta ensenyar al subjecte l’estructura fonamental d’un tema, abans que siga 
capaç per al raonament analític.

• Utilitzar organitzadors previs, és a dir, presentar conceptes, idees, explicacions o activitats inicials que 
servisquen de marc referencial per a l’adquisició de nous conceptes i per a poder establir relació entre 
aquests (previ a la unitat didàctica).

Desenvolupament, cultura on viuen.

 http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/unidad3/u3.htm

Com organitzar una aula inclusiva?

CLAUS PEDAGÒGIQUES

»Píndola formativa 7.
  Intervenció educativa a l’aula inclusiva
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Aspectes importants perquè un aula puga considerar-se inclusiva:

• Els aprenents necessiten creure que poden aprendre i que el que estan aprenent és útil, rellevant i 
significatiu per a ells.

• Que s’exigiran esforços en la mesura de les seues possibilitats, aprenentatges que puguen aconseguir, 
tasques que puguen realitzar amb èxit.

• Saber que pertanyen a un grup, que hi ha relacions d’estima i respecte mutu, normes comunes i un sentit 
de comunitat on cada membre aporta i rep dels altres, des de les seues possibilitats i limitacions.

• Entendre que són responsables del propi aprenentatge. És important que coneguen els objectius que 
han d’aconseguir, donar-los retroalimentació en les coses que van realitzant, donar-los suport per a anar 
avançant i aconseguir els objectius (planificació).

• Crear un clima de confiança, en el qual els errors puguen formar part de l’aprenentatge i puguen servir per 
a reflexionar, aprendre i millorar. Confiança per a preguntar quan alguna cosa no se sap, quan alguna cosa 
no s’entén, quan es tenen dubtes, etc.

• Donar espai als sentiments i emocions a l’aula: l’alegria, la tristesa, la por, la inseguretat, l’amistat, etc.; 
celebrar els èxits, felicitar pels assoliments, pels avanços.

• Crear un ambient ric en estímuls, la qual cosa s’aconsegueix amb diferents recursos i materials de 
diferent tipus: música, murals, pòsters, fotografies, taulers d’anuncis, etc. Però aquesta riquesa també es 
proporciona a través de la varietat de tasques, estímuls, suports i de materials i activitats que “enganxen” 
l’alumnat.

• Utilització de música per a crear ambients de treball més dinàmics o relaxats.

• Donar espai al sentit de l’humor i el riure.

• Organització de l’aula que garantisca la participació i l’aprenentatge de tot l’alumnat.

EL CLIMA DE L’AULA INCLUSIVA
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• Identificar els punts forts o especialitats de cada component del grup.

• Definir els objectius o la tasca final a aconseguir entre tot el grup.

• Determinar el temps de treball i fer una planificació temporal.

• Establir clarament les regles i l’organització del grup.

• Establir la forma de treball com a equip dins de cada grup.

• Distribuir les responsabilitats individuals de cada membre del grup.

• Gran grup o grup aula. Tots els aprenents participen en l’activitat com un sol grup.

• Individual. Cada alumne o alumna ha de realitzar tasques que li suposen enfrontar-s’hi de forma 
personal i dur-les a terme independentment o amb suport del docent, bé siguen comunes aquestes a 
les tasques dels seus companys o bé es tracte d’una activitat individualitzada, perquè aconseguisca un 
aprenentatge específic.

• Grups. La classe es divideix en xicotets grups, de diferent grandària o naturalesa en funció de l’objectiu que 
s’hi pretenga aconseguir (aprenentatge cooperatiu).

Per a realitzar certes tasques, es pot dividir la classe en grups afins d’acord amb 
el nivell de coneixements previs, els interessos o les capacitats, de manera que es 
puguen assignar a cada grup tasques en què tots puguen aportar i aprendre. Cada 
grup haurà de desenvolupar tasques i arribar a un resultat diferent en funció del 
que ja saben i del que poden aprendre. Hauran de tindre un repte adequat a les 
seues necessitats i possibilitats.

L’aprenentatge és més fàcil i l’atenció es manté per més temps quan els aprenents 
estan interessats en les coses que estan aprenent.

Poder buscar informació, parlar sobre el tema, discutir, indagar. Fer activitats, 
preparar-ne altres per compartir amb els companys el seu interés i els 
descobriments pot suposar reptes o desafiaments per a implicar-los en l’estudi 
d’aqueixos temes.

Estructures cooperatives.

Afins

Grups d’interés

Heterogenis

Algunes regles per a treballar en grups

Formes d’agrupament

Tipus de grups

COM ORGANITZAR UNA AULA INCLUSIVA?

L’AGRUPAMENT COM A ESTRATÈGIA ORGANITZATIVA I D’APRENENTATGE
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Els aprenents poden ajudar-se els uns als altres en tasques específiques. 
D’aquesta manera el que tutoritza aprén i assumeix una responsabilitat envers 
l’altre, organitza el seu coneixement i el transmet.

L’alumne o l’alumna tutoritzat també es beneficia d’un ensenyament individualitzat 
per part d’un company, entre iguals, amb llenguatge i referents comuns, més 
pròxims a vegades que els que utilitza el docent.

Tutoria o suport per part d’aprenents d’edat o classes superiors, als quals se’ls 
assigna la responsabilitat de donar suport, en alguna temàtica que els és familiar 
o en què tenen bones capacitats, als aprenents de cursos inferiors, de manera que 
els majors tinguen l’oportunitat d’ajudar o compartir els seus coneixements amb 
els més xicotets.

Capacitats que ha de desenvolupar l’alumnat com a conseqüència del procés 
d’ensenyament-aprenentatge. Es poden considerar, per tant, intencions 
educatives, ja que són objectius que es pretén que aconseguisca l’alumnat; tenen 
caràcter planificat, ja que són la fi del procés d’ensenyament-aprenentatge. Cal 
utilitzar continguts i recursos metodològics variats.

Les capacitats, que cal desenvolupar en l’alumnat poden ser:

• Cognitives.
• Expressives.
• Motrius.
• Afectives.
• D’inserció social.

La redacció dels criteris d’avaluació inclusius suposa tindre en compte l’existència 
d’una gran varietat de mitjans i instruments per a la consecució d’un mateix 
criteri, sense que l’ús d’un mitjà o un altre desvirtue la finalitat d’aquest.

Tutoria entre iguals

Mentors

Criteris d’avaluació

COMPONENTS
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Conjunt de coneixements, habilitats, destreses i actituds que contribueixen a 
l’assoliment dels objectius de cada ensenyament i etapa educativa i a l’adquisició 
de competències. Els continguts s’ordenen en assignatures, que es classifiquen 
en matèries, àmbits, àrees i mòduls en funció dels ensenyaments, les etapes 
educatives o els programes en què participe l’alumnat.

Els continguts poden definir-se com allò que els aprenents haurien de saber o 
comprendre com a resultat del procés d’aprenentatge. 

Com ho fem?
Adequació de textos. Adaptar el text o el seu contingut per a facilitar la 
comprensió de la informació rellevant als aprenents que tinguen dificultats 
en la lectura (lectura fàcil).

Ensenyament multinivell. És una estratègia que permet ensenyar a 
aprenents dins d’aquesta classe, amb aquest currículum, en aquestes àrees, 
però amb diferents objectius o nivells de dificultat (Miller, 2002, en Gartin 
i al., 2002), centrant-se en el desenvolupament dels conceptes mitjançant 
els continguts, com a via per a aconseguir l’aprenentatge de destreses, i no 
centrant-se en l’aprenentatge del contingut com a objectiu en si mateix.

Estratègia de la piràmide.

La metodologia a l’aula inclusiva és un element fonamental del currículum. La 
utilització de diverses estratègies curriculars permetrà al professorat generar 
tasques i activitats en les quals tot l’alumnat tinga possibilitat de participació, 
alhora que fomentarà la cohesió del grup d’aula i l’aprenentatge cooperatiu.

Algunes de les estratègies metodològiques que podem utilitzar són:

• Aprenentatge cooperatiu.
• Centres d’interés.
• Projectes.
• Resolució de problemes.
• Contractes.

Hem de plantejar diferents mitjans perquè l’alumnat assolisca l’objectiu. Unir un objectiu a un únic mitjà per a 
la seua consecució pot, d’una banda constituir una barrera per a alguns alumnes i, per una altra, no suposar 
un repte o desafiament adequat per a uns altres.

Per això, la diversitat de mitjans ofereix al professorat la possibilitat de proporcionar els suports necessaris a 
aquell alumnat que els necessite, i establir diferents nivells de desafiament d’acord amb les característiques 
i necessitats específiques de cada aprenent. Tot això mantenint un mateix objectiu per a tots. Els diferents 
mitjans poden ser escrits, visuals, auditius, mitjans d’expressió corporal, etc.

Continguts

Metodologia

DIVERSOS MITJANS PER A LA CONSECUCIÓ DE CADA OBJECTIU (DUA)

COMPONENTS
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A través de les tasques, els aprenents interaccionen amb la informació, 
exploren les idees i els nous coneixements des del seu nivell (rellevant), alhora 
que construeixen el seu aprenentatge basant-se en els seus coneixements i 
experiències prèvies.

• Utilitzar-les al començament de la classe.

• Procurar que siguen motivadores per a tot l’alumnat.

• Han de servir per a bloquejar possibles elements distractors.

• Han d’activar coneixements previs: la tasca ha d’estar basada en la posada en 
pràctica de coneixements ja apresos en classes anteriors.

• Activitats destinades a “emplenar” el temps lliure que li queda a l’alumnat quan 
ja ha acabat la tasca.

• La seua finalitat ha de ser didàctica.

• Han de resultar atractives i motivadores.

És una representació visual de fets, conceptes, idees, etc., que ajuda a organitzar 
i visualitzar el pensament.

Són analogies que serveixen per a mostrar les semblances i diferències entre dos 
conceptes, un d’aquests un nou concepte i l’altre, un objecte familiar o proper a 
l’alumnat i de fàcil comprensió.

Exemple: explicar l’estructura d’un govern establint una comparació amb l’organització i 
funcionament d’una orquestra.

L’alumnat assumeix el rol d’un personatge i representa una escena relacionada, 
que imita una situació real relacionada amb algun concepte o amb la resolució 
d’algun problema.

Tasques

Tècniques didàctiques

Per a captar 
l’atenció

Temps lliure
(sponge 
activities)

Organitzadors 
gràfics

Metàfores

Jocs de rol

COMPONENTS
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Els materials i recursos constitueixen una eina per a accedir als continguts 
d’aprenentatge i adquirir les habilitats necessàries que s’han especificat en els 
objectius.

Existeixen tres formes d’adaptar o presentar els materials i recursos d’aprenentatge 
(Schumm, J. S., 1999).

Relació directa entre l’alumnat i un adult, encarregat de proporcionar el suport 
necessari. El suport pot ser:

• Llegir en veu alta els materials a l’alumnat.

• Proporcionar una instrucció guiada abans, durant i després de la lectura dels 
materials impresos.

• Ajustar el ritme de la tasca.

• Posar a disposició de l’alumnat informació prèvia, perquè puga usar els materials 
de manera independent i autònoma.

• Controlar la comprensió de l’alumnat i ensenyar com i per a què usar els materials.

• Tornar a repetir la tasca si fora necessari.

La finalitat de simplificar els materials com a adaptació no és reduir els continguts 
d’aprenentatge, sinó proporcionar a l’alumnat eines que permeten accedir a 
aquests. Són formes de simplificar els materials:

• Refer els materials en formats més simples.

• Proporcionar resums, organitzadors gràfics o esquemes dels materials.

• Crear i desenvolupar guies d’estudi que proporcionen suport a l’alumnat 
abans, durant i després de la tasca.

• Reduir la durada de la tasca.

• Ajustar el ritme de la tasca, per a permetre que algunes parts puguen 
repetir-se si és necessari (per exemple, poder llegir un text diverses 
vegades).

• Utilitzar colors per a marcar conceptes clau i nou vocabulari dins d’un text.

D’altra banda, complementar els materials suposa l’ús de materials alternatius 
per a ajudar l’alumnat a accedir i dominar els continguts d’aprenentatge, o a 
adquirir les habilitats especificades en el currículum general.

Estratègies per a l’ús de materials. L’ensenyament d’estratègies per a l’ús 
dels materials d’aprenentatge està orientat a ajudar l’alumnat a convertir-se 
en aprenents independents i autònoms, capaços de gestionar el propi procés 
d’aprenentatge.

Materials

Suports 
directes

Simplificar i 
complementar 
els materials

COMPONENTS
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El procés i els instruments d’avaluació també poden constituir una barrera per a 
una part de l’alumnat.

No existeix una eina o instrument d’avaluació inclusiu, sinó que l’ús d’un o altre 
dependrà de les necessitats i demandes de cada alumne o alumna. Per tant, no 
es tracta de condemnar i eradicar les tradicionals proves, exàmens i tests, sinó de 
plantejar noves alternatives que oferisquen un ventall major de possibilitats de 
manera que l’avaluació no constituïsca un obstacle en el procés d’aprenentatge.

Podem distingir dos tipus fonamentals d’estratègies: la lectura col·laborativa i la 
resolució de problemes.

El professorat pot confeccionar un registre on anotar les seues observacions 
durant el treball en els Centres d’Interés.

Les llistes de control són molt útils per a avaluar el funcionament del grup de 
treball. El professorat ha d’identificar aquells aspectes que vol avaluar, i oferir 
diferents nivells de compliment d’aquests per a determinar en quin estat es troba 
assimilat en un continu des de “encara no s’ha adquirit” a “s’observa la major part 
del temps”.

Es poden confeccionar tantes llistes com aspectes es vulguen avaluar: hàbits de 
treball, habilitats socials, habilitats cognitives, etc.

Un dossier d’aprenentatge és la recopilació dels diferents treballs d’un alumne o 
alumna sobre una o més àrees. Ha d’incloure treballs realitzats en grup i treballs 
individuals. També ha de constar els objectius als quals respon, els criteris 
d’avaluació, així com reflexions personals i autoavaluacions sobre les tasques 
realitzades.

El dossier d’aprenentatge no serà la simple unió de diversos treballs, sinó que 
tindrà un sentit propi, una línia de continuïtat, i ajudarà a identificar les fortaleses 
i debilitats de l’alumnat i adonar-hi respostes. Aquest recurs ofereix un visió del 
procés educatiu (no de productes finals ja acabats, sinó del seu progrés), i identifica 
les seues fortaleses i les seues febleses.

Les rúbriques són escales de valoració de categories ordenades, acompanyades 
de descripcions dels criteris d’avaluació de la tasca o producte d’aprenentatge, 
que solen anar des de excel·lent a molt pobre.

Els qüestionaris són especialment útils per a avaluar el coneixement, el grau de 
comprensió, l’assimilació i el desenvolupament de la tasca de cada alumne o 
alumna, de manera individual. Poden ser tancats (tests, qüestionaris de resposta 
múltiples, etc.), o de preguntes obertes, dirigides a provocar la reflexió de l’alumne 
o alumna sobre el seu acompliment en la tasca.

Avaluació

Quaderns
 de avaluació

Llistes
de control

Dossier 
d’aprenentatge

Rúbriques

Qüestionaris

COMPONENTS
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Què és?

Principis

Objectius per a 
l’alumnat

És un ampli i heterogeni conjunt de tècniques, estratègies i recursos metodològics 
estructurats de tal manera que permet que l’alumnat aprenga, i que aprenga més 
treballant de manera individual i junts en grups xicotets. Els docents estan coordinats 
i treballen junts en equip per al millor acompliment de la seua doble funció docent 
d’ensenyament-aprenentatge i formació.

Cooperar és treballar junts per a aconseguir metes compartides.

Els aprenentatges es reforcen quan són fruit de processos cooperatius o d’ajuda 
mútua.

Les relacions socials en les quals predomina l’ajuda i la col·laboració per damunt de 
la competició i la confrontació fan que milloren els aprenentatges, la convivència i 
l’educació en valors.

• Aprendre “jo” i aconseguir que els altres també aprenguen.
• Aprendre els continguts del currículum i desenvolupar les competències en l’alumnat.
• Fomentar la interacció professorat-alumnat i la interacció alumnat-alumnat.
• Treballem junts per a aprendre a fer les coses sols.

»Píndola formativa 8.
  Aprenentatge cooperatiu

Estem destinats a comunicar i, d’aquesta manera, a viure u amb els altres i per als altres.
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Canvis que cal 
realitzar

Col·locació de l’aula en equips

Tipus de grups

• Col·locació de l’aula en equips.
• Emprar estructura per a fer activitats.
• Establir rols per a treballar en equip.
• Posar normes.
• Desenvolupar habilitats per a portar-se bé.

Per a formar els equips de composició heterogènia, en primer lloc cal distribuir als 
aprenents del grup classe en tres subgrups:
• L’alumnat més capaç de donar suport.
• L’alumnat que més suport necessita.
• La resta d’aprenents del grup.

a) Equip base. És l’element fonamental de l’estructura d’aprenentatge cooperatiu. Es 
manté estable durant un temps relativament llarg (generalment, un curs escolar). 
Està format per 4 o 5 membres, que han de ser un reflex de la diversitat de l’alumnat 
de l’aula. La seua composició, per tant, és heterogènia. Cal realitzar els següents 
passos: 

1. Formació dels equips de base.
2. Organització interna dels equips: càrrecs i funcions, Compromisos personals 

i objectius de l’equip. Autoavaluació de l’equip.
3. Els recursos didàctics per a l’organització i gestió dels equips. Pla d’equip i el 

Quadern d’equip.

b) Equips d’experts. Són grups no estables d’alumnes. Poden organitzar-se per a una 
determinada estructura, per exemple: “dinàmica dels 4 savis”. Poden ser heterogenis 
o homogenis.

c) Equips esporàdics de composició homogènia. Són grups no estables que es poden 
formar per a realitzar les següents tasques:

• Treball autònom.
• Treball tutoritzat pel professor.

Les activitats que realitza l’alumnat compleixen tres requisits:
• Responsabilitat individual i grupal.
• Interacció simultània.
• Participació equitativa.
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d) Equips esporàdics de composició heterogènia.
Classe individualista
Punts forts de l’acció del docent.

• Interacció professorat-alumnat. Treball individual de l’alumnat.
Punts de millora

• És difícil assegurar la participació equitativa de tots els docents.
• No s’aprofita la interacció alumnat-alumnat. És pràcticament inviable atendre 

la diversitat de l’alumnat.
Avantatges

• El grup classe es controla més fàcilment.
• Dona més seguretat al professorat.

Classe cooperativa
Punts forts

• Interacció professorat-alumnat, interacció alumnat-alumnat.
• Treball individual de l’alumnat-treball en equip.

Possibles estructures que es poden aplicar
• Parada de tres minuts, llapis al centre, Treballant per parelles, lectura per 

parelles interactives… el foli giratori, el sac dels dubtes.
Avantatges de les tècniques

• S’assegura la participació equitativa de tot l’alumnat.
• Hi ha interacció simultània alumnat-alumnat.
• És més factible l’atenció a la diversitat.

L’estructura de l’activitat és un conjunt d’operacions i d’elements que regulen o 
condicionen, en una aula, tot allò que fa l’alumnat en el procés d’ensenyament i 
aprenentatge, i que actuen com a forces que provoquen un determinat “moviment”, 
efecte o avaluació en els quals hi participen.
L’estructura pot ser:

a) Estructura de l’activitat simple. Dinàmica + un contingut d’àrea determinada.
b) Estructura d’activitat complexa. Tècnica + un contingut d’àrea determinada.

Pretén provocar en l’alumnat:
• Que es coneguen i es relacionen entre ells.
• Que es motiven per a treballar en equip.
• Que participen en la presa de decisions consensuades.
• Que cooperen i s’ajuden entre ells a l’hora d’aprendre.
• Que revisen el funcionament del grup i s’autoavaluen.

Emprar estructura per a fer activitats
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Llapis al centre
1. El professorat realitza una sèrie de preguntes sobre l’exposició.
2. El professorat diu: Llapis al centre. El grup comenta i resol les qüestions realitzades 

pel professorat (5').
3. Cada alumne o alumna escriu en un full les respostes però ja no pot parlar amb 

ningú del grup.
4. L’alumne o alumna ha de recordar el que han acordat en els 5’ de conversa i 

plasmar-ho en el paper.
5. El secretari/secretària del grup ha de registrar el funcionament de la sessió.

Consigna:  Mentre es parla no s’escriu (treball en equip)
           Mentre s’escriu no es parla (treball individual)

Parada de tres minuts
1. El professorat explica durant aproximadament 10'.
2. El professorat diu: parada de 3'.
3. L’alumnat prepara 3 preguntes sobre el que el professorat ha explicat.
4. El portaveu de cada equip llig la pregunta.
5. Van contestant els companys d’altres grups de manera successiva, primer grup 2, 

després 3.
Consigna:  El coneixement no té portes.

Lectura compartida
1. Un alumne o alumna llig un paràgraf.
2. Ell mateix pregunta al company: Què he llegit?
3. El company pregunta: Què has llegit?
4. Es pot contestar o explicar el que hem llegit.
5. Llig el segon.
6. Tornem al mateix procediment que en el pas 2.
7. Quan acaben la lectura, entre els dos acorden un resum.

Consigna:  Millora l’atenció activa, millora l’atenció, millora l’aprenentatge.

Dinàmiques per a la cooperació
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El foli giratori
1. Es dona al grup un sol foli.
2. El professorat realitza una pregunta: Quants planetes hi ha al sistema solar? 

(aspectes comentats en la sessió anterior).
3. Cada alumne o alumna escriu en el foli el que sap de la pregunta. En el temps 

pautat pel professorat.
4. Hi ha al grup un moderador/a que controla el que escriu.
5. Cada u escriu la seua resposta en l’espai dedicat per a això. El foli pot girar tantes 

vegades com s’acorde.
6. En finalitzar el temps entre tots fan un resum sobre la pregunta realitzada.

Estructura 1-2-4- i caps numerats
1. Dediquem 12': 4-4-4 (tres blocs de 4'). Cada equip respon a les preguntes 

plantejades pel professorat sobre el tema plantejat.
2. Es reparteix text en blanc a cada alumne o alumna.
3. Fem tres columnes: en la primera treballarem les preguntes durant 4' de manera 

individual. Després un posada en comú per parelles durant 4', i es fa una redacció 
d’allò que considerem més important de les aportacions dels dos components 
del grup. Els últims 4' es dedicaran per a posar en comú els 4 components del 
grup.

La tècnica TAI (Team Assisted Individualization).
Els grups d’investigació (Group-investigation).
El trencaclosques (Jigsaw).
La tutoria entre iguals.
La tècnica TGT (Teams-games. Tournaments).

Tècniques per a la cooperació
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Secretari/ària Avisa i controla el temps en les tasques.
  Recull el material que es reparteix.
  Felicita els companys i companyes.

Portaveu Comunica en veu alta els dubtes que sorgeixen en l’equip.
  Parla en nom de l’equip.
  Felicita els companys i companyes.

Moderador/a Manté el silenci en l’equip amb algun gest.
  Controla que tots realitzen el seu treball correctament.
  Felicita els companys i companyes.

Coordinador/a Dirigeix els torns de paraula.
  Tria qui comença les tasques.
  Felicita els seus companys i companyes.

Posar normes

Per a treballar en equip són necessàries certes destreses i habilitats socials i respectar 
unes normes fetes i pactades per tots:

• Respectar el torn de paraula.
• Mantindre el volum de veu adequat.
• Demanar ajuda si es necessita.
• Donar ajuda a algú si la demana.
• Saber escoltar.
• Argumentar i defensar els propis punts de vista sense imposar res i 

respectant els altres.
• Acceptar els punts de vista dels companys i companyes, si són millors 

que els nostres.
• Acceptar i assumir les decisions consensuades per l’equip.
• Respectar els companys i companyes i les funcions del rol que 

exerceixen.
• Acceptar i complir amb les tasques que toca realitzar en cada cas.

Establiment de rols per a treballar en equip
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Avantatges Alumnat
Efectes en els aprenentatges escolars:

• Milloren els aprenentatges i el rendiment escolar.
• Millora el llenguatge i el vocabulari.
• Utilització d’habilitats intel·lectuals superiors i d’estratègies cognitives d’alta 

qualitat davant l’aparició de conflicte sociocognitiu a l'equip.

Efectes en el desenvolupament social i personal:
• Millora la convivència a l’aula i al centre.
• Millora l’autoestima.
• Desenvolupa l’interés i la motivació intrínseca cap a l’aprenentatge.
• Millora la comunicació assertiva amb els altres.
• L’Educació en valors. Respecte als altres, confiança, col·laboració, solidaritat, 

empatia, responsabilitat individual i grupal.
• Desenvolupament de la capacitat de demanar i donar ajuda.

Professorat
• Permet plantejar un programa equilibrat que responga a la seua doble funció 

d’ensenyament-aprenentatge i d’educació formativa en valors.
• Promou l’aprenentatge actiu.
• Propicia el desenvolupament de l’autoestima professional.
• Fa millorar la relacions interpersonals i el clima de l’aula.
• Permet la integració d’alumnat amb necessitats educatives especials.
• Respon a la diversitat existent a l’aula.
• Promou una gran flexibilitat i creativitat en la seua funció docent i educadora.
• Fa millorar l’autoestima i benestar professional del docent.
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Què és?

Objectius

Metodologia

Condicions

L’origen del terme coensenyament (en anglés, co-teaching) s’explica com una acotació 
del terme ensenyament cooperatiu. Es defineix com la relació entre dos professors 
que comparteixen mútuament la responsabilitat de planificar, executar i avaluar 
l’ensenyament a un grup heterogeni d’aprenents.

El coensenyament és aprendre en la pràctica (Tobin i Roth, 2005), ja que en aquesta 
els professionals complementen i combinen les seues competències curriculars i 
metodològiques en funció d’una meta per a tot l’alumnat (Beamish, Bryer i Davies, 
2006).

• Beneficiar tota la classe del suport.
• Connectar l’alumnat amb més necessitat de suport amb el seu grup classe.
• Aprendre dels i amb els companys/es i repartir-se més el treball.
• Fer altres coses que normalment són més costoses.
• Centrar-se en allò més rellevant per a l’aprenentatge, és el millor moment per a 

aprendre, bona selecció de continguts: lectura, escriptura, ortografia, etc.

La metodologia ha de ser variada i ajustada a la matèria; en tot coensenyament ha 
d’haver-hi:
• Reducció de les exposicions magistrals i augment de les explicacions individuals i en 

grup
• Planificació de tasques multinivell.
• Intercanvi de papers entre professionals.
• Grups heterogenis-interacció positiva entre alumnat.

L’escola ha de valorar i promoure una gestió centrada en la col·laboració generant les 
condicions per a la seua posada en pràctica.
Els professionals implicats han de comprendre el significat del coensenyament i 
considerar que aporten beneficis per a tots, tant per als discents com per als docents.
Existeixen relacions de confiança i una comunicació entre els docents.

»Píndola formativa 9.
  Coensenyament

Aprende junts alumnes diferents. Una proposta inclusiva.
Teresa Huguet
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Avantatges

Nivells

El coensenyament influeix en la formació, experiències, creences, actituds, treball, 
organització, actitud, metodologia, etc. Tots els factors determinants del rendiment i 
atenció a la diversitat des d’una perspectiva inclusiva.

• Major i millor atenció.
• Més participació de tot l’alumnat.
• Millora l’avaluació dels resultats.
• Evita que l’alumnat es desconnecte de les diferents activitats de l’aula.
• Major control i seguiment de l’alumnat que presenta dificultats a l’aula.
• Afavoreix l’autonomia en el treball de l’alumnat.
• Evita la delegació dels especialistes.
• Treball col·laboratiu i cooperatiu.
• Major normalització.
• Millor autoconcepte acadèmic.
• Metodologies més inclusives.
• Innovem i millorem.

Existeixen diferents tipus de suport que es poden realitzar a l’aula, és a dir diversos 
nivells de suport que permeten adaptar-se a la metodologia i manera de fer del docent 
curricular. S’estableix una certa gradació que va, des d’intervencions de suport inicials 
en instaurar aquest tipus de suport, i que impliquen poca coordinació entre docents, 
fins a modalitats d’autèntic treball cooperatiu dels dos docents a l’aula, ja siga perquè 
es produeix un intercanvi temporal en els respectius rols o perquè es condueixen les 
activitats entre els dos fomentant la interacció entre docents i alumnat.
Hi ha un últim nivell (nivell 8), que fa referència a la preparació de materials per sessions 
en què el tutor/a o docent curricular està sol amb tot l’alumnat.
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 Nivell Tipus de suport Intervencions dels docents Oportunitat de la mesura

1

2

3

4

Donar ajuda a 
l’alumnat i seure 
al costat.

Donar suport 
a l’alumnat 
augmentant-hi 
progressivament 
la distància.

S’agrupen 
temporalment 
uns quants 
alumnes dins de 
l’aula.  

El docent de 
suport es va 
movent per 
l’aula i facilita 
l’aprenentatge 
a tot el grup 
classe.

El docent de suport facilita que l’alumnat 
realitze les tasques d’aula.
Algunes de les tasques que cal realitzar 
poden estar prèviament adaptades.
Per a usar instruccions visuals per a 
facilitar la tasca.

El docent de suport facilita el treball de 
l’alumnat sense seure al seu costat, 
acostant-se i allunyant-se. Pot facilitar 
el treball a altres alumnes de manera 
puntual.
Convé fomentar l’autonomia en el 
treball; per aquesta raó, hem d’elaborar 
orientacions metodològiques en aquest 
sentit (autoinstruccions, llistes de 
tasques que cal realitzar a l’aula, etc). 

El docent de suport o el docent curricular 
treballa amb un mateix contingut, però 
un d’aquests presenta major dificultat en 
la seua adquisició.

Els dos docents estan a l’aula i donen 
suport a tots els grups quan ho 
demanen.

El docent curricular ha planificat i porta 
la dinàmica de l’aula. Més adequat amb 
alumnat amb necessitats educatives que 
requereixen una intensitat de suport més 
elevada.

El docent de suport també facilita els 
aprenentatges a la resta d’alumnat de 
l’aula.

Interessant en alguns moments o en 
algunes activitats que han de ser més 
diferenciades i en les quals una part de 
l’alumnat necessite més suport.
Agrupaments en àrees de matemàtiques.
És important, que els grups puguen canviar 
en funció de l’activitat i que no siguen 
sempre aquests grups.
Grups heterogenis.
Permet que el tutor/a conega millor 
l’alumnat i les seues dificultats.

Requereix bona comunicació i relació entre 
els docents.
Cal preveure l’alumnat que siga més 
susceptible d’una major observació i suport 
sobretot quan els costa demanar ajuda i 
passen desapercebuts.
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 Nivell Tipus de suport Intervencions dels docents Oportunitat de la mesura

5

6

7

8

Treball en grups 
heterogenis: 
treball 
cooperatiu.

Els docents 
porten l’activitat 
conjuntament 
i dirigeixen els 
grups junts.

El docent de 
suport condueix 
l’activitat .

El docent de 
suport prepara 
material per a fer 
a l’aula.

L’alumnat està distribuït en grups 
heterogenis. El docent de suport es 
fa càrrec d’alguns grups i el docent 
curricular d’uns altres.

Un docent introdueix l’activitat, però 
els dos fan aportacions, suggeriments i 
comentaris per a enriquir-la.
Tot l’alumnat ha de participar activament 
en les diferents activitats.

El docent de suport dirigeix l’activitat 
i el tutor/a fa suport als que més ho 
necessiten o al grup en general.

El docent de suport prepara material per 
quan el docent curricular està sol a l’aula 
amb tot el grup.
A vegades és necessari que l’alumnat 
treballe amb materials adaptats i es 
treballa amb el llibre de text o amb 
materials elaborats pel centre que es 
tenen amb antelació.

És interessant perquè fomenta la inclusió i 
la cooperació entre l’alumnat. Sobretot, és 
adequat per a fer cert tipus d’activitats en 
grup i treball cooperatiu com ara projectes 
o treballs concrets de grup.

És positiu per a l’alumnat ja que s’enriqueix 
l’activitat amb les diferents aportacions i 
punts de vista.
Diàleg entre els docents perquè funcione 
correctament.
Adequat per a tot tipus d’intervencions, 
però sobretot per a les àrees socials i 
naturals, temes d’actualitat, debats sobre 
valors, etc.
Positiu per a l’alumnat ja que es veuen 
models oberts de relació i treball.

Permet que el tutor/a o el docent curricular 
puguen observar i estar al costat de 
l’alumnat que vol conéixer més.
Aquesta mesura també és adequada per 
a introduir continguts o activitats en les 
quals el docent de suport pot promoure 
innovacions i estratègies metodològiques 
determinades. (programes de suport a tot 
el grup).
Els dos docents coneixen tot el grup.

En funció dels acords de centre, de les 
competències i del temps que tenen 
els diferents docents en la preparació 
de materials. Adequat quan el docent 
curricular necessita ajuda per a adaptar les 
activitats.
Millor si progressivament es pot fer de 
manera compartida.
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Què és?

Autoria

Característiques

És un programa de convivència institucional que implica tota la comunitat educativa 
que s’orienta a millorar la integració escolar i a treballar per una escola inclusiva i no 
violenta; es fomenten les relacions entre iguals perquè siguen més satisfactòries. Va 
dirigit a la millora o modificació del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, 
el conflicte i la violència (física, emocional o psicològica).

Andrés González Bellido

Es basa en la tutorització emocional entre iguals on el respecte, l’empatia i el compromís 
són els pilars bàsics del seu desenvolupament als centres educatius:

● • En Secundària: l’alumnat de 3r són tutors emocionals dels de 1r.
● • En Primària: l’alumnat de 5é són tutors emocionals dels de 3r.
● • En Infantil: l’alumnat de 5 anys són tutors emocionals dels de 3 anys.

Els centres que apliquen el programa estan integrats en la Xarxa de Centres TEI 
Tolerància Zero, i comparteixen i desenvolupen iniciatives, materials i bones pràctiques 
en la prevenció de la violència i l’assetjament escolar.

Hi ha tres equips de professionals: de treball, investigació i avaluació que tenen com 
a objectiu el desenvolupament i la innovació del programa TEI, situats en l’ICE de la 
Universitat de Barcelona i la Universitat de Santiago de Compostel·la, així com l’Equip 
d’avaluació i desenvolupament de la Universitat d’Alacant.

»Píndola formativa 10.
  Programa TEI: Tutoria entre Iguals

Informació extreta de: www.programatei.com
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Objectius

Les 5 fortaleses
del TEI

• Sensibilitzar la comunitat educativa sobre els efectes de la violència.
• Conscienciar la comunitat educativa sobre les causes de la violència i informar-ne 

sobre les conseqüències personals, socials i educatives.
• Facilitar el procés d’integració d’alumnat cap a una educació inclusiva.
• Crear un referent (tutor/a) per a afavorir l’autoestima i disminuir la inseguretat que 

provoquen els espais i les situacions desconegudes.
• Apoderar l’alumnat com a subjecte dinàmic de la convivència, en la prevenció de la 

violència.
• Desenvolupar l’empatia i el compromís individual i del grup classe (espectadors) 

davant el sofriment de les víctimes d’actes de violència i assetjament escolar.
• Compensar el desequilibri de poder i força propi de la violència i l’assetjament des 

d’una perspectiva preventiva i dissuasiva.
• Integrar la tolerància zero respecte a la violència i el maltractament, com un tret 

d’identitat del centre educatiu.
• Desenvolupar i compartir la Xarxa de Centres TEI, Tolerància zero, respecte a la 

violència i l’assetjament escolar.

Per a la intervenció en la millora de la convivència, clima, i cultura de centre, és necessària 
la implicació de la comunitat educativa, en el cas del TEI com a programa institucional. 
És un requisit imprescindible que el claustre del professorat o el Consell Escolar aprove 
la seua implantació al centre educatiu.

Les 5 fortaleses del TEI:

1. Centre educatiu i professorat.
2. Alumnat tutoritzat.
3. Alumnat tutor.
4. Famílies.
5. Avaluació.
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Figura del/la 
coordinador/a

Seqüenciació 
del procés 
d’implementació

A més de les 5 fortaleses, en tots els centres hi ha un coordinador/a TEI que és el 
referent de les tutories emocionals, tant de tutors com de tutoritzats. També cal 
constituir un equip TEI, integrat com a mínim per tres docents, a més d’una persona 
de coordinació i un representant de l’equip directiu. Aquest equip té com a funció 
contextualitzar els materials, aportar activitats o desenvolupar noves línies de 
convivència, a més d’assessorar el/la coordinador/a i intervindre si és necessari en 
casos de possibles situacions d’assetjament escolar.

1. Aprovació de l’aplicació del TEI pel Claustre o el Consell Escolar.

2. Formació del professorat.

3. Formació inicial de l’alumnat.
• Tutors/es.
• Tutoritzats/des.

4. Assignació de parelles.
5. Formació permanent de tutors/es i tutoritzats/des.

• Activitats de cohesió de parelles.
• Activitats de tutories.
• Activitats de formació de tutors/es.
• Activitats d’avaluació.

6. Avaluació del final del programa.
• Claustre de professorat.
• Direcció del centre.
• Alumnat.

7. Memòria i propostes de millora.
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Què és?

Destinataris

Característiques

Procés que forma part de la cultura inclusiva i promou la creació d’actituds positives 
de respecte, solidaritat, valoració i tolerància enfront de la discapacitat, cosa que ajuda 
a fomentar la convivència, a desenvolupar l’empatia i a afavorir l’acceptació de les 
persones amb TEA.

Echeita es refereix a les cultures inclusives com aquelles que s’orienten a la creació 
d’una comunitat escolar segura, acollidora, col·laboradora i estimulant en la qual tots 
els membres se senten valorats i respectats.

La sensibilització suposa un dels pilars fonamentals per a prevenció de situacions 
d’exclusió, a través de la promoció del coneixement, de la comprensió i de l’acceptació 
social de les persones amb diversitat funcional.

Aquesta part de conscienciació cap a la comunitat educativa en general respecte a la 
diferència, és una labor prèvia que s’ha de fer sempre abans de començar a treballar 
eliminant la resta de barreres.

La proposta en aquesta píndola formativa igual que al llarg de tota la Guia és sensibilitzar 
començant per les coses generals per arribar a les personals. Així doncs, s’aporten 
diferents materials per a poder treballar tant amb el claustre de professors, com amb 
les famílies i l’alumnat.

Es tracta de parlar de la diferència en general, de tot el que s’ha de tindre en compte per 
a arribar a la inclusió per part de tota la comunitat educativa.

També sent conscients que tot ha de començar i que ha de vindre potenciat i impulsat 
per les lleis polítiques que regeixen els països i les comunitats autònomes.

Entendre i respectar la diferència per a parlar de convivència en general i per a poder 
arribar a entendre l’alumnat amb TEA des de dins en particular.

En el camí cap a una escola inclusiva resulta imprescindible el paper dels docents de 
suport a la inclusió (PT, AiL), de l’equip d’orientació, dels educadors, de l’equip directiu, 
en el canvi de mirada, una mirada que facilite la implementació de polítiques, de 
pràctiques i referents culturals que garantisquen el dret a la plena inclusió.

»Píndola formativa 11.
  Sensibilització

Educar en “la diferència” és conéixer-la i reconéixer-la, mai negar-la.
Si es nega, s’exclou.
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Objectius - Conscienciar la comunitat educativa del dret de totes les persones a estar i a 
participar en tots els entorns.

●- Fer reflexionar els claustres sobre la necessitat de canviar el paradigma del sistema 
educatiu en general.

●- Dotar de recursos els centres educatius per a treballar amb l’alumnat i amb les 
famílies el respecte, la diferència, l’educació emocional, els valors i la convivència.

●- Ensenyar pràctiques inclusives per a poder començar el camí dels centres educatius 
cap a la inclusió.

●- Exercir per part dels professionals suport a la inclusió com a motors d’engegada per 
a dur a terme tècniques inclusives.

●- Ensenyar a entendre el TEA des de dins; dotar d’aprenentatges tota la comunitat 
educativa perquè entenguen i perquè respecten les persones amb TEA.

●- Dotar de materials i recursos els professionals de l’educació per a eliminar barreres 
i incloure les persones amb TEA en la comunitat educativa.
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Passos que cal 
seguir

Tenint present la Guía para profesores de alumnos con trastornos del espectro del autismo, 
d’Autismo Burgos, existeixen una sèrie de passos que cal seguir per al desenvolupament 
d’accions de sensibilització.

1. Petició des del centre educatiu.
2. Consentiment de la família.
3. Consentiment de l’alumnat amb TEA.
4. S’ofereix a l’alumnat l’opció de romandre en el grup durant la sessió de sensibilització 

o de no fer-ho, i es té en compte el seu desig d’esmentar explícitament la seua 
discapacitat o de no fer-ho.

5. Delimitació de les condicions ambientals, estructuració de l’aula, nombre 
màxim d’alumnat. És necessària una aula lliure d’estímuls, amb una acústica 
sense reverberacions i distribuïda en forma de “O” per a fomentar l’intercanvi 
comunicatiu.

6. El centre educatiu decideix un màxim de dos docents perquè romanguen a l’aula 
amb el grup.

7. S’utilitzen contes o material audiovisual específicament desenvolupat i adaptat a 
l’edat del grup. S’introdueixen les característiques del TEA a través del joc de rol 
i es realitza una pluja d’idees sobre les diferents formes de sentir, expressar-se i 
ordenar el món.

8. Es promouen mitjans d’expressió de queixes, dubtes o situacions puntuals de 
conflicte o incomprensió de l’alumnat amb TEA. S’expliquen les conductes que 
generen major desconcert o malestar al grup aula.

9. S’expliciten les necessitats de suport natural i la manera de respondre-hi.
10. Creació d’un cercle d’amics (suport per a diferents activitats i contextos).
11. Fi de la sessió.
12. Reflexió i posada en marxa d’un pla d’actuació, si escau, per a seguir les mesures 

adoptades (cercle de suport, etc.).

Recursos i 
metodologia

Famílies

Profesorat

Depenent de l’edat s’utilizaran diferents materials com ara: contes, llibres, còmics, 
vídeos, jocs de rol, activitats i resolució de conflictes en les tutories, etc. A més es poden 
utilitzar també diferents tècniques d’aprenentatge cooperatiu perquè es resolguen 
casos que es podrien trobar en la seua vida utilitzant els aprenentatges adquirits de les 
sessions de sensibilització.

Conscienciació, tallers vivencials, vídeos, experiències personals, escoles de pares, etc.

Seminaris, cursos, visualització de vídeos, llibres, guies, reflexions, grups de treball, 
enquestes i valoracions del grau d’inclusivitat que ofereix el centre educatiu, etc.
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Canvi de mirada

Inclusió

TEA

Vídeos a «YouTube»: «Entrevista a Ken Robinson en REDES»
• «Cambio de paradigma del sistema educativo»
• «¿Por qué los niños se aburren en la escuela?»

 Llibres imprescindibles:
• Index for inclusion.
• Educación Inclusiva. Iguales en la diversidad. 
• Educación Inclusiva. Personas con trastornos del autismo.
• Diseño universal para el aprendizaje. Pautas para su introducción en el curriculo.
• Diseño universal para el aprendizaje. Educación para todos y prácticas de enseñanza inclusivas. 

Carmen Alba Pastor. Editorial Morata.
• Guía de buenas prácticas en educación inclusiva. Save the Children.
• “Educación para la inclusión, educación sin exclusiones”. Gerardo Echeita. Narcea.

Vídeos a «YouTube»:
• «Por 4 esquinitas de nada»
• «El cazo de Lorenzo»

Llibres per a treballar la conscienciació i el respecte a la diferència, imprescindibles a les biblioteques 
escolars:

• Por preguntar que no quede. Ni mas ni menos. La discapacidad explicada a los niños y a las 
niñas. Cuadernos de educación en valores.

Vídeos a «YouTube»:
• El viaje de María.
• Academia de especialistas.
• Hugo, un amigo con Asperger.
• Mi hermano de la luna.
• Seguidme, Capítulo de Caillou en el que conoce a un niño con autismo.
• Arthur y George y la pieza del puzzle perdida.
• Cómo percibe el mundo una persona con autismo.
• El mundo según Javier.
• Sensory Overload (Interacting with Autism Project).
• Luciérnagas – Fireflies.
• Conoce a Julia. Barrio Sésamo.

Imprescindibles:
• Cosas que deberías saber sobre tu compañero con autismo. Federación Autismo Castilla y León.
• ¿Quieres conocerme? Autisme. Ed. Salvatella.
• Guía para la integración del alumnado con TEA en educación Primaria. Universidad de Salamanca.
• Guía de intervención dirigida al alumnado con autismo. Federación Autisme Castilla y León.
• Mi hermano tiene autismo. Ana González Navarro i Victoria Labat Gronchi. Ministeri de Treball i 

Assumptes Socials, Madrid, 2005. [recomanat per a xiquets de 6-7 anys]. 
• Cuidando a Louis. Lesley Ely; ilustrado por Polly Dunbar. Serres, 2004 
• Un niño con autismo en la família. Guía básica para las familias que han recibido un diagnóstico 

de autismo para su hijo. Universidad de Salamanca.
• Juan tiene autismo.

MATERIALS PER A TREBALLAR LA SENSIBILITZACIÓ
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3.3.
Píndoles formatives.
Intervenció educativa: mesures específiques

»Píndola formativa 12.
  Projecte d’estructuració ambiental a l’aula de
  xiquets i xiquetes amb autisme (projecte PEANA)

Definició

Destinataris

Àrees de treball 
o contingut del 
programa

Autoria

Títol original

Projecte de treball estructurat, basat en la pràctica quotidiana en un centre específic 
per a alumnat amb autisme i altres trastorns generalitzats del desenvolupament (CEE 
CEPRI, Madrid), que aprofundeix en el concepte entorn, no solament com a espai físic 
sinó com a marc on es desenvolupen i aprenen habilitats d’interacció, normes i altres 
tipus d’habilitats. Per a això s’han dissenyat diversos tipus de claus o marcadors que 
transmeten informació tant a nivell concret i proper com a un nivell més abstracte i 
subtil.

Persones amb TEA i altres trastorns del desenvolupament (en edat escolar).

S’han plantejat objectius més específics a partir de les següents àrees d’aprenentatge:

• Sociabilitat.
• Llenguatge i comunicació.
• Independència personal i social.
• Cognició.
• Psicomotricitat.

Javier Tamarit i uns altres.
Centre Concertat d’Educació Especial CEPRI Madrid, juny de 1990.

Proyecto de estructuración ambiental en el aula de niños y niñas con autismo (Proyecto 
PEANA).
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Objectius Objectiu principal: assoliment de la màxima independència personal i social (autonomia 
personal i social).

Objectius específics:
Sociabilitat
• Percebre contingències davant determinades claus i situacions.
• Desenvolupar conductes instrumentals espontànies.
• Crear rutines socials (claus de salutacions, comiats, etc.).
• Desenvolupar estratègies de resolució de problemes.
• Afavorir competències de predicció i planificació de l’acció futura.
• Crear habilitats per a reconéixer l’estat emocional dels altres i saber reaccionar-hi.
• Afavorir la bona relació entre iguals ajudant els altres quan ho requerisquen.
• Potenciar la relació amb l’adult.
• Crear estratègies de relació social.

Comunicació
• Comprendre i realitzar consignes simples i complexes.
• Identificar persones, llocs i objectes.
• Potenciar emissions espontànies verbals o de signes.
• Potenciar emissions correctes verbals o de signes.
• Potenciar l’ús espontani d’habilitats comunicatives.

Personal i social
• Potenciar el respecte per l’organització de l’aula, del centre i del material.
• Controlar conductes disruptives.
• Conéixer i utilitzar claus ambientals.
• Crear habilitats que ajuden a aconseguir l’autonomia personal en un marc social.
• Realitzar tasques de col·laboració amb els iguals.
• Crear normes de comportament social.

Cognició
• Desenvolupar l’atenció en les diferents situacions o tasques.
• Desenvolupar la capacitat discriminativa.
• Desenvolupar l’atenció en tota situació o tasca i sobretot en les de claus espacials 
    i temporals.
• Desenvolupar la capacitat discriminativa.
• Comprendre nocions temporals, espacials, d’ordre i conceptes bàsics.

Material de 
consulta

Metodologia - 
procediment

http://www.ite.educacion.es/formacion/enred/materiales_en_pruebas_2013/
tea_2013/unidad_8/material_m8/programa_peana.pdf

Fases del projecte:
• Establiment d’un marc teòric per a fonamentar la creació i disseny del projecte de 

treball.
• Disseny espacial i temporal de l’entorn (Implica disseny de l’ambient i disseny de 

claus i marcadors espaciotemporals).
• Adquisició, construcció i col·locació del material adequat.
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»Píndola formativa 13.
  Estratègies visuals per a afavorir la comunicació

Objectiu

Destinataris

Autoria

Edició

Oferir estratègies (eines o suports visuals, per a facilitar que les persones que 
presenten dèficits en la comunicació, de caràcter moderat a sever).

L’objectiu bàsic és incrementar la participació i autonomia durant aquest procés 
comunicatiu.

Estratègies aplicables a ambients diferents: escola, llar i comunitat, amb les adequades 
adaptacions.

Les estratègies de Comunicació per a mitjans visuals es van desenvolupar per a 
persones amb TEA (verbals i no verbals).

Linda A - Hodgon

Quirk Roberts Publishing (2002; edició espanyola)
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Definició

Tipus

Importància de la 
comunicació visual

Els suports visuals són totes aquelles coses que veiem i que afavoreixen el procés de 
comunicació.

Formen part d’aquest procés de comunicació i afavoreixen l’efectivitat en la comprensió, 
el processament, l’acció i l’expressió.

Les eines visuals són els mitjans per a aconseguir una comunicació efectiva. Han de 
ser senzilles, fàcilment recognoscibles tant per l’emissor com pel receptor en el context 
comunicatiu.

• Llenguatge del cos: expressions facials; orientació i proximitat del cos; aconseguir, 
tocar i assenyalar; contacte visual, etc.

• Senyals naturals de l’entorn: disposició de mobles; ubicació de persones i objectes; 
materials impresos; missatges escrits, menús, etc.

• Eines per a organitzar i donar informació: calendaris, horaris, guies, llistes de la 
compra, cartells, etiquetes, mapes, instruccions, etc.

• Eines dissenyades per a satisfer necessitats específiques: eines individualitzades 
per a manejar situacions específiques.

Moltes persones diagnosticades amb TEA o altres trastorns de la comunicació que 
descriuen les seues reaccions davant l’entorn refereixen dificultats variades per a parar 
atenció, processar o comprendre informació auditiva: hipersensibilitat, dificultats amb 
el soroll de fons, etc., encara que viuen i aprenen en entorns primordialment verbals 
(auditius). Al mateix temps, moltes d’aquestes persones també presenten excel·lents 
habilitats visuals.

Aquestes persones presenten dificultats en el processament seqüencial de la informació 
transitòria o canviant (que inclouria el discurs o la conversa, els senyals manuals i els 
gestos). Per contra, presenten un major rendiment en tasques que impliquen estímuls 
no transitoris, els estímuls visuals. Aquesta estabilitat en el temps permet atendre 
els aprenents tantes vegades com ho necessiten, la qual cosa desemboca en una 
major comprensió i memòria del que veuen enfront del que escolten. En definitiva, la 
comunicació s’hi torna efectiva, i facilita la seua participació i independència.

LA COMUNICACIÓ PER A MITJANS VISUALS
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Eines per a donar 
informació

Exemples

Definició
Són eines la funció principal de les quals és donar informació de forma lògica, 
estructurada i seqüencial.

Beneficis
• Ajuden a establir i mantindre l’atenció.
• Els aprenents poden interpretar la informació de manera ràpida i fàcil.
• Aclareixen la informació verbal.
• Afavoreixen la comprensió de conceptes com seqüència, temps, causa i efecte.
• Fan possible la comprensió i acceptació del canvi.
• Ofereixen suport per a les transicions entre activitats o ubicacions.

Horaris i minihoraris
Horaris (per a tot el dia) i minihoraris (per a períodes de temps més curts).

• Subministren informació als aprenents sobre les seues vides (activitats regulars, 
inusuals o inexistents; seqüències d’esdeveniments; canvis i temps).

• Milloren el seu vocabulari i les habilitats de llenguatge.
• Ajuden a desenvolupar conceptes temporals.
• Ensenyen seqüències (abans i després).
• ●Redueixen els problemes de conducta relacionats amb les transicions i canvis 

d’activitat.

Calendaris
• Els calendaris subministren informació que l’alumnat pot comprendre;
• Treballen els esdeveniments diaris, setmanals i mensuals;
• Responen als dubtes dels aprenents;
• Ensenyen estratègies per a ser més independents i autoorganizar-se;
• Ajuden a veure la lògica i l’ordre en les seues vides,
• Redueixen o eliminen problemes de conducta en l’alumnat que es resisteix al canvi o 

que experimenta dificultats quan no comprén què està succeint.

Cartells d’elecció i menús
• Sobre activitats de temps lliure, quin treball realitzar, quina activitat cal fer, on 

dirigir-se, etc.
• Ensenyen conductes acceptables de sol·licitud.
• Amplien el rang de possibles eleccions dels aprenents.
• Milloren l’efectivitat de la comunicació.
• Faciliten la indicació que alguna cosa no està disponible i redueixen les conductes de 

demanar obsessivament i protestar.

EINES VISUALS DE COMUNICACIÓ
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Dir “no”
Encara que es considera més adequat presentar la informació en forma positiva, hi ha 
moments en què donar la informació en forma negativa és també útil.

Les eines visuals poden contindre informació en forma positiva i negativa; no són 
incompatibles.

Es presenta la informació negativa visualment de diferents maneres:
• Guixar allò no procedent amb una “X”.
• Enretirar l’opció del grup d’eleccions.
• Cobrir-la o voltejar-la, amb el símbol de prohibit, etc.

El fet de fer aclariments sobre la informació, augmenta la comprensió de l’aprenent i es 
redueix la seua confusió; es reforça la memòria sobre el que no està disponible o no és 
acceptable, i es redueix la quantitat de recordatoris i repeticions que fa el professorat.

Localitzadors de persones
• Exemples: saber qui està hui i qui no, on està la persona, qui ve més tard, qui se 

suposava que havia de vindre i no ve, etc.
• Faciliten que les persones amb dificultats comunicatives entenguen millor els 

canvis en les seues vides, que sàpien i recorden on es troben les persones 
importants de les seues vides

• Ajuden a reduir l’ansietat i a acceptar els canvis.

Ajudes per a transicions (canvis) i viatges
Es pot ensenyar l’alumnat a realitzar les transicions de manera independent tenint en 
compte aspectes com:

• Informar l’aprenent sobre la durada d’una activitat (assenyalant-la en l’horari, 
amb rellotges, amb targetes que indiquen el temps que queda, indicant quantes 
cançons o trencaclosques ha de fer per a canviar, etc.),

• Advertint-lo de la transició, a mesura que s’acosta el moment de fer-la.
• Fent que les transicions siguen part de les rutines (per exemple, enretirant els 

materials d’una activitat i traient els de la següent).
• Oferint-li informació que el prepare per a la següent activitat (per exemple, portant 

les coses necessàries per a realitzar la nova activitat o targetes i il·lustracions 
sobre on anem, què farem quan arribem, etc.).

• Permetent-li saber quan podran tornar a l’activitat que no desitgen abandonar 
(en el calendari, per exemple) o, quan la transició és a una activitat poc desitjada, 
permetent-li saber què passarà quan l’activitat finalitze (normalment, planificant-
ne una altra que li abellisca més i fent-li-ho saber visualment, mitjançant 
targetes, l’horari, etc.).
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Ajudes per a 
donar instruccions 
efectives

Exemples

Definició
Suports visuals que donen suport a les orientacions i instruccions del professorat.
És convenient preparar-los amb antelació i adaptar-los a les necessitats dels aprenents, 
sobretot si es tracta d’informació nova.
El material utilitzat dha de ser senzill i gramaticalment correcte.

Beneficis
Per als aprenents:
• Estableixen i mantenen l’atenció.
• Ajuden al fet que es mantinguen concentrats per a rebre instruccions.
• Aclareixen les instruccions.
• Ajuden al fet que tinguen un assoliment complet (independència).

Per al professorat:
• Utilitzen menys temps repetint orientacions i instruccions.
• Redueixen la intensitat del suport necessari als aprenents.
• Són consistents amb els procediments d’ensenyament.
• Són consistents amb el llenguatge utilitzat per a sol·licitar i instruir.
• Ajuden a presentar la informació de manera més específica i organitzada.

Per al maneig de l’aula
Es tracta d’un suport tant per a la rutina de l’aula com per a donar instruccions puntuals 
durant el desenvolupament d’alguna activitat.
Alguns exemples són els minillibres del professorat (en format xicotet, per a obrir-los i 
mostrar-los quan siga necessari); llibreta de notes del professorat (en format més gran, 
per a mostrar-la a grups d’aprenents), o arxius de targetes il·lustrades (amb il·lustracions 
d’objectes i de passos necessaris, per a dirigir-se a cada aprenent o quan les activitats 
varien d’una sessió a una altra).
Amb aquest tipus de suports, s’incrementa l’efectivitat de la comunicació del professorat, 
els aprenents realitzen l’activitat d’una manera més consistent, i s’aconsegueix que el 
procés de comunicació siga més eficient per a cada una de les persones involucrades.

Organitzadors de tasques
Són indicacions pas a pas per a ajudar l’alumnat a completar una tasca amb major 
independència.
Eliminen la personalització de la instrucció, en tractar-se d’eines sistemàtiques i 
estructurades, l’aprenentatge es desenvolupa més ràpidament i és un “aprenentatge 
sense error”.
La utilització d’aquest tipus d’eines és una estratègia a llarg termini per a ajudar els 
aprenents a realitzar el que se suposa que han de fer. Quan aquestes s’han aprés, pot 
ser que alguns aprenents ja no les utilitzen de la mateixa manera que a l’inici del seu 
entrenament (perquè són més autònoms), però no per això perden la seua utilitat.
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Organitzar 
l’ambient

Definició i exemples
Molts aprenents manifesten aprendre estratègies d’organització i planificació, així com 
la necessitat de tindre un ambient organitzat que anticipe què succeirà.

Aquesta necessitat també s’estén a l’ambient en el qual l’alumnat es desenvolupa 
normalment (aula, centre educatiu i llar).

És important que l’alumnat sàpia identificar i reconéixer els senyals i les informacions 
visuals presents en l’entorn, a més de destacar-los perquè tinguen més informació.

Reconéixer o llegir aquestes indicacions no significa necessàriament tindre capacitat 
per a actuar davant un missatge (comprendre-les). És importants reconéixer-les i 
demostrar comprensió del que signifiquen, i actuar correctament i en conseqüència 
(comunicació).

Beneficis
•  Creen un ordre en l’entorn que confereix sentit d’estabilitat als aprenents.
•  Ajuden a experimentar major estructura i capacitat de predicció.
•  Ajuden a funcionar amb major independència.
•  Capaciten els aprenents per a ser més responsables del seu treball i de les pertinences.
•  Fan més fàcil que tots recorden o troben el que necessiten.
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Estratègies visuals 
per a conciliar la 
comunicació entre 
ambients

Exemples

Definició
Els ponts visuals són eines de comunicació desenvolupades a partir de la combinació 
de paraules escrites, il·lustracions, objectes o indicadors visuals, que tracten d’oferir 
informació entre dos o més ambients sobre les experiències dels aprenents quan 
aquests no estan en disposició de fer-ho de manera independent.
S’adapten a qualsevol habilitat comunicativa o rang d’edat.
Es diferencien d’altres eines visuals perquè contenen informació immediata sobre el 
que es realitza durant la jornada o sobre un esdeveniment específic.

Beneficis
• Confereixen a l’aprenent la responsabilitat de compartir informació sobre si mateix.
• Redueixen la quantitat d’informació necessària entre família-escola.
• Ensenyen a comunicar de manera més efectiva més quantitat d’informació.
• Capaciten l’aprenent a compartir més informació amb més persones.
• Afavoreixen les interaccions personals.
• Ajuden a comprendre millor els missatges compartits entre els involucrats.
• Fan la comunicació més gratificant i amena.

Hui a l’escola / Anit a casa
És una estratègia dissenyada per a guiar l’aprenent en la revisió del que ha fet al 
centre o a casa; pot ser un resum de tota la jornada o destacar alguns esdeveniments 
específics per a portar-ho a casa.
Les activitats que inclou poden ser: marcar il·lustracions de l’horari en una pàgina 
amb diferents opcions; copiar de l’horari els noms de les activitats; recollir embolcalls 
d’aliments o d’il·lustracions publicitàries; copiar oracions d’omplir espais en blanc.
Aquesta estratègia facilita l’intercanvi d’informació entre el centre i la família de manera 
que afavoreix el desenvolupament de la comunicació social.

Suggeriments
• Utilitzar símbols visuals fàcilment recognoscibles per l’alumnat.
• Utilitzar paraules, combinacions d’il·lustracions i paraules o altres símbols que siguen 

comprensibles per tots.
• L’alumnat ha de participar en la seua elaboració. Que participe tant com siga possible 

en la seua preparació, ja que compartir informació entre ambients ha de ser una 
activitat centrada en l’alumnat, no en el professorat o en la família.

• Determinar un moment de la jornada escolar per a realitzar aquesta activitat amb 
l’alumnat.

• Introduir una quantitat adequada de variacions en el format utilitzat, perquè l’alumnat 
no perda l’interés i desenvolupe altres habilitats.

• Utilitzar diferents mitjans i formats.
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A casa Actuacions per a l’èxit
• Reconéixer que família i escola són contextos diferents i, per tant, podem trobar 

DIFERENTS barreres per a l’accés, la participació i l’aprenentatge.

• És important planificar la seua elaboració, encara que sense ser ambiciosos (anar a 
poc a poc i escollir sempre la més senzilla) i anar adaptant-les.

• Coordinar-se amb el professorat, encara que no tot ha de ser idèntic. També serà 
important fer partícip del procés tant la persona amb autisme com la resta de la 
família.

• Utilitzar les eines visuals per a ajudar no solament a la persona amb autisme, sinó 
integrar-les dins de la dinàmica familiar per a tots.

• Utilitzar aquells formats vàlids per a cada llar, que se sàpia que funcionaran. Canviar 
allò que no funciona i utilitzar sempre el format més senzill i fàcil.

Suggeriments
• Destinar una zona de la casa on puguem situar informació per a la família amb un 

calendari gran que reculla informació de tots els seus membres sobre on va la gent, 
quan no vindran a casa...

• Utilitzar objectes quotidians de la llar: cronòmetres de cuina, calendaris, etiquetes…

• Facilitar al xiquet o a la xiqueta l'organització dels espais que utilitza normalment, 
buscant un lloc específic per a cada cosa, amb etiquetes, caixes...

LA COMUNICACIÓ EN AMBIENTS DIVERSOS
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A la comunitat

Guia de Planificació d’Eines de Comunicació, per a conéixer les àrees que requeriran el suport de les eines visuals 
(ps. 154-159). Cal tindre en compte que no hi ha una manera única d’elaborar aquest tipus d’eines. Tot i això, 
caldria:

• Elaborar les ajudes visuals amb un propòsit, definint el problema, la necessitat o la situació per a poder 
desenvolupar l’ajuda corresponent que satisfaça aquesta necessitat.

• Analitzar i dissenyar com s’utilitzarà cada suport visual.
• Elaborar eines visuals senzilles i clares. Quant a les il·lustracions, cal assegurar-se que són fàcilment identificables 

per tots els usuaris, així com també cal assegurar-se que cada il·lustració es correspon amb un concepte o idea, 
de manera que el missatge siga eficient. D’altra banda, quant a les paraules, han de reflectir exactament el que 
vol dir l’interlocutor, i assegurar-se que ofereixen suficient informació.

• Tindre en compte la grandària de les ajudes visuals, que estarà determinada per on i com s’utilitzaran aquestes 
eines, l’edat i el nivell d’habilitat (capacitat) de l’usuari, etc.

• Tindre en compte que no totes les eines visuals han de ser iguals, i això depén de la finalitat per a la qual 
s’utilitzaran.

• Considerar la participació dels aprenents en el desenvolupament de les ajudes, tot depenent del seu nivell de 
comprensió.

• Elaborar i presentar les eines de comunicació als aprenents a poc a poc. Per exemple, si s’estan treballant les 
normes de classe, caldria presentar-ne una i anar agregant les següents de manera successiva.

• No desanimar-se si s’intenta alguna cosa que no funciona immediatament. Caldrà valorar per què no ha 
funcionat i realitzar-ne les modificacions pertinents.

Avaluació de la participació
Actualment, un dels objectius envers les persones amb diversitat funcional és que es 
valguen de la manera més autònomament i independentment possible dins de la seua 
comunitat, i afavorir el desenvolupament de la seua qualitat de vida. Per a això, resulta 
imprescindible desenvolupar estratègies de comunicació efectives i eficients perqupè 
puguen ser utilitzades de manera activa i participativa a la seua comunitat.

En l’avaluació de la comunicació en la comunitat resulta imprescindible conéixer les 
barreres per a a l’accés i la participació i d’aquesta manera poder identificar les habilitats 
comunicatives necessàries per a participar amb èxit, tot proporcionant un marc de 
referència a partir del qual determinar quines habilitats comunicatives ensenyar, 
quins suports ambientals ja existeixen perquè puguen ser utilitzats per l’aprenent i 
en quin context tindrien sentit les eines visuals, amb la finalitat d’augmentar la seua 
independència.
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Elements clau 
d’una sessió

Actuacions 
d’èxit

• Focalitzar l’objectiu educatiu en la comunicació, i dissenyar les activitats, l’horari… de manera que 
l’ensenyament de les habilitats de comunicació siga la part més important.

• Dissenyar el nivell de comunicació de l’aula d’acord amb el nivell de funcionament de la persona que 
utilitzarà les eines i anar augmentant-ne a poc a poc el nivell de dificultat.

• Concedir temps per a la comunicació, i dissenyar tant activitats estructurades com no estructurades; 
aquestes últimes permetran interaccions més espontànies.

• Aprofitar cada moment i situació com una oportunitat per a practicar les habilitats comunicatives.
• Ensenyar habilitats de comunicació en entorns naturals, ja que aquests aprenents solen tindre 

dificultats per a generalitzar aprenentatges d’un entorn a un altre i, d’aquesta manera, aquests 
aprenentatges tindran sentit i seran funcionals.

• Incorporar l’ensenyament de la comunicació al context de les activitats de cada sessió, sense que 
es limiten a un moment en l’horari escolar, sinó que s’integren en qualsevol activitat que s’estiga 
duent a terme.

• Desenvolupar eines visuals dins del context de treball, de manera que donen suport a la comunicació: 
per a programar activitats, construir rutines, ajudar en els canvis, etc. Tot això ajudarà tant a la 
comunicació receptiva com l’expressiva.

• Considerar els problemes de conducta dins del context de la comunicació, com a errors en la 
comprensió del que es demana a l’aprenent o en l’expressió d’allò que volen comunicar als altres.

• Ensenyar específicament habilitats pragmàtiques.
• Incloure activitats lingüístiques que emfatitzen el ritme i la rima.
• Assegurar-se que hi haja una estreta relació entre les habilitats acadèmiques que s’ensenyen i 

l’experiència de l’alumnat, perquè les primeres s’experimenten com a reals, significatives i 
funcionals.

• Les estratègies han d’ensenyar-se de manera planificada.
• Presentar les eines als aprenents amb una metodologia sistemàtica, i seguir sempre aquest procés.
• Captar l’atenció de l’aprenent abans d’utilitzar l’eina: contacte visual, assenyalar o gesticular, etc.
• Assegurar-se que l’alumnat pot veure l’eina visual mentre el professorat l’usa, amb el temps 

suficient perquè la veja i la processe, i en un lloc al qual puga accedir l’aprenent fàcilment.
• Seguir el guió verbal de manera literal i sistemàtica mentre s’utilitza l’eina visual. Aquest guió ha 

d’adaptar-se al nivell de comprensió dels aprenents i estarà redactat de manera clara i senzilla.
• Animar els aprenents a utilitzar els guions verbals com una forma de “parlar amb si mateix” 

mentre utilitzen les eines visuals. D’aquesta manera, es manté l’atenció, es facilita la comprensió 
i s’aclareix qualsevol malentés en la comunicació. Es tracta d’un pas més cap a la independència, 
perquè ajuda a l’autoregulació.

• Ensenyar els aprenents a assenyalar amb claredat per a afavorir la comunicació.
• Utilitzar de manera consistent i sistemàtica l’eina mentre se’n consolida l’aprenentatge.
• Ensenyar l’aprenent a ser acurat i responsable amb les eines visuals que utilitze.
• Assegurar-se que les eines visuals són prou senzilles per a un reconeixement fàcil.
• Recordar que no hi ha prerequisits per a usar les eines visuals. La clau consisteix a utilitzar eines 

adequades al nivell de comprensió de l’aprenent.
• Donar temps a l’aprenent perquè entenga el que signifiquen les eines i com utilitzar-les. La manera 

més ràpida que aprenga a utilitzar-les adequadament és mitjançant l’aprenentatge sense error.
• Modificar les eines a mesura que la necessitat de canvi siga òbvia.
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Definició

Principis d’actuació

Objectius 
específics

Objectiu principal

El mètode TEACCH, conegut en castellà com Tratamiento Educativo de Niños con Autismo 
y Problemas de Comunicación relacionados, es dissenya en una divisió del departament de 
Psiquiatria de l’Escola de Medicina de la Universidad de Carolina del Nord, a Chapel Hil. 
TEACCH és un servei clínic i un programa d’entrenament professional que ha contribuït 
a millorar les evidències de les intervencions amb persones autistes. Es tracta d’un 
programa d’intervenció complet, que té una base comunitària, i inclou serveis directes, 
consultes, investigacions i un entrenament professional.

• Està basat en la persona. Per tant, s’ajusta a les necessitats educatives que aquest 
alumnat pot presentar.

• Posen l’èmfasi en l’avaluació.

• Pretén capacitar les persones amb TEA per a funcionar de la forma més productiva, 
funcional i independent possible (qualitat de vida).

• Augmentar la motivació i l’habilitat de l’alumnat per a explorar i aprendre.

• Desenvolupar habilitats i estratègies per a la comprensió del seu entorn.

• Millorar el desenvolupament de les funcions intel·lectuals.

• Desenvolupar les destreses en àrees motrius de percepció fina i gruixuda a través 
d’exercicis físics i activitats d’integració.

• Facilitar la interacció social.

• Millorar les alteracions en el comportament.

• Millorar les alteracions en la imaginació i en les activitats estereotipades.

• Desenvolupar l’autonomia personal i de comunicació.

• Donar suport perquè siguen independents d’ajudes (suports) freqüents i així poder 
generalitzar les coses apreses en noves situacions i amb gent nova.

Per a totes les edats, l’èmfasi es posa en les habilitats de comunicació, socialització i 
també en el foment de la independència i preparació per a la vida adulta.

Previndre la institucionalització innecessària, i ajudar a preparar les persones amb 
TEA per a viure i treballar més efectivament a casa, a l’escola, i a la comunitat, sempre 
reduint o removent els comportaments autistes.

»Píndola formativa 14. TEACCH

“Tots els xiquets es beneficien dels mateixos
 mètodes pedagògics que els xiquets amb autisme”

Lorna Wing
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Principis

Conceptes clau

Principis del mètode TEACCH:

• Adaptació òptima. Consisteix a ensenyar noves habilitats a les persones amb TEA, 
així com acomodar l’ambient als seus dèficits o problemes.

• Col·laboració entre pares i professionals.

• ●Intervenció eficaç. Es posa més èmfasi en les habilitats dels usuaris i en el 
reconeixement i acceptació de les seues febleses.

• Èmfasi en la teoria cognitivoconductual. Cal posar èmfasi en el desenvolupament de 
la comunicació. Teoria de l’Iceberg.

• Assessorament i diagnòstic primerenc.

• Ús de suports visuals.

• Comunicació espontània. La base de l l’avaluació i l’objectiu final d’aquesta intervenció 
és millorar i aconseguir una comunicació espontània en persones amb TEA.

• Dimensions de la comunicació. El mètode utilitza cinc dimensions per a l’avaluació i la 
planificació: funcions, formes, significats o categories semàntiques, paraules, textos.

● Interacció individual. Atenció individualitzada i específica per a cada usuari, tot 
depenent del seu nivell, edat, habilitats comunicatives, etc.

• Velles habilitats i noves habilitats. Es parteix de les habilitats que l’usuari té en cada 
una de les cinc dimensions de la comunicació i se’n programen objectius. Només es 
programa una nova habilitat per a cada dimensió, i es fan servir les velles habilitats 
ja adquirides.

• Flexibilitat. Es facilita que l’usuari siga més flexible oferint eines per a la generalització 
i una major comunicació.

• Centrar-se en el món real. Els usuaris han d’aprendre a comunicar-se en el major 
nombre de contextos i situacions reals.

• Col·laboració de la família. Les famílies estan implicades en el procés d’avaluació, 
en l’establiment dels objectius i en les activitats. A més, també s’observa i es té en 
compte el context casa i les habilitats comunicatives que la persona hi tinga.
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Pautes 
d’intervenció

COMPONENTS

Què és?

Principis

Ensenyament estructurat

• Ambients. Han de ser molt estructurats, predictibles i fixos, que eviten els contextos 
poc definits i caòtics per a facilitar les seues dificultats d’anticipació.

• Aprenentatge sense error. Cal fer-lo amb adaptació dels objectius al nivell educatiu 
de l’alumnat.

• L’encadenament cap a endarrere. És una altra tècnica metodològica fonamental en el 
procés d’aprenentatge, que consisteix a descompondre la seqüència d’una activitat 
en objectius de conducta molt delimitats. D’aquesta forma es dona tota l’ajuda que 
es necessite a l’inici per a realitzar la conducta completa i es va enretirant l’ajuda a 
poc a poc fins que s’és capaç de realitzar la tasca autònomament.

• Utilitzar l’ensenyament incidental, és a dir, que els episodis d’ensenyament siguen 
iniciats per l’alumnat en lloc i contingut. D’aquesta manera, el professorat, s’adaptarà 
a aquestes respostes i les reforçarà.

• Respondre consistentment davant conductes comunicatives dels usuaris, tant 
verbals o gestuals i encara que no siguen intencionals. El docent ha de donar-los 
sentit, perquè així puguen repetir-se.

• Utilitzar suports visuals en tot moment. Les persones amb autisme són molt visuals, 
per la qual cosa aquest tipus d’estímuls els ajuden en el seu procés d’aprenentatge.

• Evitar fer preguntes indefinides.

Els components més importants del programa són:

• Ensenyament estructurat.
• Activitats seqüenciades visualment.
• Ensenyament 1 a 1.
• Comunicació expressiva.
• Habilitats de joc.
• Problemes de conducta.

Programa de treball per a persones amb TEA que construeix la intervenció sobre la 
base de les habilitats, interessos i necessitats, i atorga menor importància a les accions 
on presenten majors dificultats.

Es basa en la comprensió de l’autisme i el respecte envers la persona, per a millorar 
la seua qualitat de vida.

Dona molta importància a l’avaluació com a punt de partida de la intervenció. Aquesta 
intervenció ha de ser individualitzada.

Cal adaptar l’ambient i planificar activitats segons l’edat, els interessos i els seus punts 
forts, és a dir, capacitats.
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Objectius

Avantatges

Cal

• Desenvolupar l’autoestima i la independència.

• Aprendre a gestionar la conducta.

• Facilitar l’ensenyament i l’aprenentatge.

• Els ajudarà a entendre la situacions i les expectatives afegint significat a les seues 
experiències.

• Aprendran millor perquè s’utilitza per a l’aprenentatge la modalitat visual.

• Es fomenta la independència, ja que es fa dependre més de les ajudes físiques i se’ls 
ensenya a generalitzar les coses apreses en diferents contextos.

• Redueix els problemes de conducta ja que redueix l’ansietat.

• Els ajuda a romandre tranquils, dissenyant un entorn tranquil per a l’aprenentatge.

• Organitzar els mitjans de forma adequada.

• Organitzar els entorns perquè aprenguen donant experiència a les seues experiències.

• Estructurar les diferents zones utilitzant suports visuals, d’aqueixa forma l’aprenent 
comprendrà què ha de fer, com i quant de temps dura.

• Plantejar activitats adequades, comprensibles i motivants.
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NIVELLS L’estructura es dissenya en diversos nivells, que junts proporcionen el marc adequat 
per a una millor intervenció educativa:

Passos per a establir l’estructura física.
• Avaluem l’alumnat:

• Interessos.
• Nivell de representació.
• Capacitat d’atenció.
• Autonomia TEACCH.

• Avaluem la relació de l’alumnat amb l’entorn.

• Prenem decisions.

• Realitzem la programació d’aula. Hem d’inserir els objectius de treball amb l’alumnat 
en els diferents contextos, i crear, per a això, contextos educativament significatius. 
Hem de planificar quins objectius es treballaran en els diferents contextos i en les 
diferents activitats així com els suports que es necessitaran per a aconseguir-los.

Ajuda a recordar les activitats i a saber què cal fer en cada context.

Estructura física 

Sistemes de treball
Horari individualitzat

Estructura física

Estructura visual
Rutines i estratègies
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Conceptes essencials.
• Hem d’establir límits físics i visuals clars. L’objectiu és dividir l’ambient amb sentit, de 

manera que cada activitat estiga associada a un  espai físic.

• Hem de minimitzar les distraccions visuals i auditives, ajudant l’alumnat  a centrar-
se en el concepte principal, cosa que facilitarà que no hi haja sobrecàrrega sensorial.

• Hem de desenvolupar zones físiques per a activitats diferents. A més cal crear un lloc 
silenciós al qual podran dirigir-se per a reduir l’estimulació.

• En dissenyar l’espai, és important tindre present les dificultats sensorials que 
l’alumnat puga presentar.

• Indica visualment a l’alumnat, on estarà, per a quines activitats i en quin ordre.

• Indica per tant, el què, l’on i el quan del dia.

• També facilita poder moure’s de manera independent pels espais físics creats i ajuda 
a comprendre millor els canvis.

Per què són importants? Segons Escribano:

• Ajuden a anticipar l’activitat.

• Ajuden a comprendre el que s’espera d’ells.

• Ajuden a conéixer les activitats que es realitzaran al llarg del dia i a informar sobre 
possibles canvis.

• Ajuden a adquirir autonomia durant les transicions.

• Faciliten la comunicació amb la família.

És un suport molt útil per a estructurar l’ambient i reduir el seu nivell d’ansietat cosa 
que promourà l’aprenentatge.

Individual i adaptat al nivell de representació de cada alumne o alumna.

El resultat de l’avaluació es plasma en un document escrit.

Horari individual
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TIPUS
Per a principiants: 

Horaris d’1 o 2 activitats; per a ampliar a poc a poc.

Aprén a visitar l’àrea de transició, i així, maximitza la seua 
pràctica i minimitza errors.

Seqüències d’objecte. L’alumnat aprén a:

• Comprendre paraules senzilles associades a situacions 
quotidianes.

• Respondre a una petició d’acció.

• Anticipar un succés o situació quotidiana.

• Potenciar la comunicació en diferents contextos.

Seqüència de fotos per a part del dia o per a tot el dia.  
L’alumnat aprén a:

• Interpretar i realitzar la seqüència diària d’activitats.

• Conéixer i aplicar  conceptes temporals: abans, després, 
ara, adés, demà, vesprada, etc.

• Verbalitzar successos passats, presents i futurs del dia.

• Conéixer les divisions temporals del dia.

• Interpretar els números ordinals.
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El sistema de treball permet fer allò que diu l’horari i fomenta l’autonomia i la 
generalització a altres contextos.

Es pot manipular de diferents formes, sempre tenint present la capacitat de la persona 
a la qual va dirigit. Així doncs, podrem manipular-lo:

• Sistema d’esquerra a dreta, de dalt cap avall.

• Treball per emparellament, números i colors.

• Llenguatge escrit.

El sistema de treball proporciona previsibilitat per a tot tipus de situacions i activitats 
en què s’utilitza l’horari, així com el desenvolupament de l’autonomia en les diferents 
tasques diàries, i proporciona una vida més independent que contribueix a una millor 
qualitat de vida.

És una manera visual i concreta de facilitar la comprensió de:

• Quant de treball he de fer?

• Quina activitat he de fer?

• Quan sé que he finalitzat?

• Què passa després?

S’ensenya a través de rutines per les pròpies característiques intrínseques de la 
persona amb TEA.

L’agenda és una rutina poderosa que ensenya flexibilitat.

L’organització espacial i seqüencial en què es treballa d’esquerra a dreta i de dalt cap 
avall són altres rutines i estratègies d’ensenyament.

Sistema de treball

Rutines i estratègies
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Les activitats i les tasques han d’estar visualment estructurades i organitzades.

• Organització visual: organitzar l’espai i els materials per a facilitar la comprensió i 
l’autonomia. Elements útils:

• Limitar l’espai i el moviment.

• Utilitzar recipients per a organitzar el material de la tasca.

• Activitats visuals: caldria plantejar-se:

• Proporcionar exemples, models, dibuixos i demostracions visuals.

• Proporcionar els passos en forma visual i seqüencial per a treballs complexos.

• Separar els materials en caixes, carpetes, etc.

• Limitar l’àrea o la quantitat visualment.

• Accentuar el que és informació rellevant i útil.

Tota aquesta ajuda facilita l’autonomia en el treball.

Les activitats han de partir d’una avaluació informal de l’alumnat, han de ser funcionals 
i han d’estar relacionades amb les activitats de la vida diària.

Afegint estructura visual ajudem l’alumnat a saber per on començar i com completar 
l’activitat i la seqüència de passos que ha de seguir.

Estructura visual

Ensenyament 1 a 1

Què és?

Objectius

És quan el professorat i l’alumnat treballen “un a un”.

Serveix com a pont per al desenvolupament de l’autonomia en el treball.

Té com a objectiu avaluar les habilitats de comunicació i interacció i les capacitats de 
treball autònom. També el desenvolupament d’un temps per a establir una relació 
positiva entre docent-alumnat.

• Avaluar els interessos, progressos i necessitats: Programació.

• Proporcionar un temps per al desenvolupament d’una relació positiva.

• Crear rutines d’aprenentatge; trànsit cap al treball independent.

• Desenvolupar habilitats cognitives, acadèmiques, de comunicació, d’oci i per a 
treballar conductes.
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Posicions 
de treball

Programació 
del treball

Programem la seqüència de treball:

• Activitat gratificant i coneguda.

• Activitats d’aprenentatge.

• Activitat gratificant i coneguda.

Consideracions d’acord amb l’alumnat i l’activitat:

• Ajustar el nivell del llenguatge.

• Ajustar l’actitud i el semblant.

• Ajustar el nivell d’exigència.

Posició cara a cara per al desenvolupament 
de la comunicació i la sociabilitat. També per a 
l’ensenyament d’activitats noves.

Posició més distanciada, per a facilitar l’autonomia 
però permetent la intervenció.

Posició esbiaixada. Combina la supervisió de la tasca 
i de l’alumnat.

Posició de costat. Per a treballs més complexos 
i amb poca interacció social, però permet donar 
ajudes físiques.
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Comunicació expressiva

Joc. Work is play, play is work

Què és?

Formes de 
comunicació

És un mètode que fomenta el comportament comunicatiu i permet desenvolupar 
estratègies tot assegurant-nos que es reben els missatges i augmenta l’autonomia de 
l’aprenent. Es proporciona un sistema de comunicació accessible i amb sentit.

En aquesta tècnica resulta essencial la recollida de dades sobre avaluació de la 
comunicació, on es realitza, amb qui i per què.

Existeixen diverses formes de comunicació segons TEACCH entre les quals es troben:

• Les rebequeries enfocades.
• Donar alguna cosa mentre estira de la mà.
• Agafar de la mà per a expressar sentiment o desig. Conducta motriu.
• Amb fotografia i element real.
• Panells de comunicació.          
• Símbols o dibuixos.
• Lectura de paraules. Són representacions molt abstractes.             
• Escriptura.

• Llengua de signes. És molt visual, però en TEACCH preval la lectura i escriptura.

(El treball és un joc, jugar és un treball)

El joc ensenya a jugar només perquè després puga fer-ho amb més gent.

Així doncs l’objectiu principal és aconseguir que el xiquet crega que està jugant, de 
forma estructurada i sabent quan s’acaba.

Depenent del nivell del desenvolupament de l’alumnat, s’utilitzarà un nivell de joc o un 
altre. Aquests nivells són:

• Conducta sensomotriu repetitiva i exploradora.
• Joc causa-efecte,
• Rutines simples i funcionals.
• Joc simbòlic.

Instrucció en joc:

• Avaluació: • Interessos.
   • Competències.
   • Potencialitat.

• Instrucció en habilitats d’oci.
• Passar a “joc independent”.
• Agregar-hi la part social gradualment.
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»Píndola formativa 15.
Més que paraules. Ajudant els pares a afavorir la 
comunicació i les habilitats socials amb trastorn 
de l’espectre autista

Objectiu

Destinataris

Passos previs

Autoria

Edita

Oferir una sèrie d’habilitats i estratègies que facen millorar la comunicació i les habilitats 
socials de l’alumnat amb TEA. El material es treballa des del marc teoricopràctic del 
Programa Hanen. En aquest cas, les estratègies i habilitats que s'hi inclouen estan 
organitzades segons l’etapa comunicativa del xiquet o xiqueta amb TEA.

Fonamentalment van dirigides a les famílies de fills i filles amb TEA, per la qual cosa 
estan contextualitzades en l’ambient familiar.

Observar què agrada i què disgusta a l’alumnat
A través del comportament de l’alumnat, coneixem com interpreta el món a través 
dels sentits i del moviment. Es tracta de conéixer com de sensibles són a determinades 
sensacions (hipersensibilitat, hiposensibilitat), moviment, tacte, vista, a cau d’orella, 
olfacte. És important reconéixer aquestes preferències sensorials per a saber com 
ajudar l’alumnat a comunicar-se. El manual inclou un breu qüestionari que ajuda a 
identificar aquestes preferències.

Comprendre l’estil d’aprenentatge de l’alumnat
Es basen en la forma en què adquirim la informació i ajuden a planificar l’ajuda:

• Aprenents de memòria. Recorden molta informació, encara que, freqüentment, no 
l’entenen.

• Aprenents gestàltics. Recorden una situació com un tot, però no distingeixen les 
coses importants de les que no ho són.

• Aprenents visuals. Aprenen millor a través de la vista que de l’oïda.
• Aprenents a través del tacte. Aprenen millor tocant les coses.
• Aprenents a través de l’oïda. No sol ser molt comuna en l’alumnat amb TEA. Els 

agrada parlar i escoltar.

Fern Sussman

Programa Hanen
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Conéixer com i per què es comunica l’alumnat
Com es comunica
L’alumnat amb TEA es comunica amb alguna cosa més que paraules; és a dir, hi ha 
moltes formes de comunicar-se, algunes més socialment apropiades que d’altres, 
però totes comuniquen alguna cosa: plor, crits, gestos i expressions facials, mirades, 
pictogrames, paraules, ecolàlia, etc.

L’ecolàlia és la repetició de les paraules d’altres persones i és un tret molt comú en 
l’alumnat amb TEA. Si una persona presenta ecolàlia, significa que la comunicació 
s’està desenvolupant. Normalment, presenten un component emocional relacionat 
amb la situació (enuig, alegria, etc.). Hi ha diferents tipus d’ecolàlies:

• Ecolàlia immediata. Repeteix frases o paraules immediatament després d’haver-
les escoltat.

• ●Ecolàlia retardada. Memoritzen trossos de paraules o frases que han escoltat i 
les usen durant dies, setmanes, mesos o més temps.

• ●Ecolàlia mitigada. Canvien el to de veu o algunes paraules per a adaptar-les a 
situacions diferents.

Per què es comunica
L’alumnat es pot comunicar de manera preintencional quan diu o fa coses sense arribar 
a entendre-les, però que tenen un efecte sobre el que l’envolta (per exemple, quan 
tracta d’aconseguir alguna cosa quan ningú està mirant). No obstant això, la persona 
que estiga en aqueixa situació, pot interpretar aquestes accions com si s’estiguera 
comunicant directament amb ella.

La comunicació intencional implica que la persona que comunica entén que el seu 
comportament té un efecte sobre una altra persona (per exemple, en demanar alguna 
cosa).

Podem entendre la comunicació intencional com un continu, on en un extrem estaria 
l’alumnat que es comunica principalment per a obtindre les coses que vol (peticions) i en 
l’extrem oposat estaria l’alumnat que es comunica per diverses raons, com preguntar o 
simplement per ser sociable.
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Conéixer l’etapa comunicativa en què es troba l’alumnat
Factors dels quals depén
• De l’habilitat per a interactuar amb l’adult.
• De la forma en què es comunica.
• De la funció d’aquesta comunicació.
• De la seua comprensió.

Etapes
• Etapa d’interessos propis. L’alumnat prefereix jugar sol i aparenta desinterés per les 

persones del voltant. Encara no comprén que pot  influir sobre altres persones si els 
envia un missatge directament (comunicació preintencional), encara que els familiars 
poden interpretar els seus moviments corporals, gestos, crits, somriures, etc.

 De l’alumnat d’aquesta etapa, s’espera: interaccions breus amb adults i quasi mai 
amb altres xiquets; vol fer les coses per si mateix; mira o aconsegueix les coses 
que vol; no juga de forma adequada; emet sons per a calmar-se; plora o crida per a 
protestar; somriu; riu a riallades i quasi no comprén les paraules.

• Etapa del demanador/a. L’alumnat comença a comprendre que les seues accions 
poden tindre un efecte sobre l’adult (per exemple, estirant d’ell o portant-lo de la mà). 
Solen agradar-li els jocs amb un component físic com les cosquerelles (joc interactiu).

 De l’alumnat d'aquesta etapa s’espera: interaccions breus amb adults significatius; 
usa sons per a calmar-se o centrar l’atenció; aconsegueix el que vol; es comunica 
principalment quan vol alguna cosa, i ho fa portant de la mà o agafant la mà de l’adult; 
demana que continue el joc interactiu o un joc de persecució amb contacte ocular, 
somrient, amb moviments corporals i sons; segueix instruccions ocasionalment si 
sap el que ha de fer, i comprén els passos de rutines familiars.

• Etapa del comunicador/a incipient. Usa de manera consistent  gestos, sons o paraules 
per a demanar les coses que li agraden i per a fer saber que vol continuar amb el joc 
que han començat. De l’alumnat d’aquesta etapa, s’espera: interaccions amb adults 
significatius i uns altres familiars en situacions conegudes; prenen més vegades el 
torn en el joc interactiu i juguen durant més temps amb l’adult; demana que continue 
el seu joc físic favorit, usant aquestes accions, sons o paraules; a vegades demana 
o respon amb ecolàlies immediates; es comunica intencionalment per a demanar 
amb pictogrames, gestos o paraules; ocasionalment, utilitza moviments corporals, 
gestos, sons o paraules per a aconseguir l’atenció o ensenyar alguna cosa a l’adult; 
comprén frases senzilles i familiars; diu hola i adéu, i contesta sí/no, tria i pregunta 
què és això?”.
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Observar com influeix l’adult en la comunicació amb l’alumnat
Rols
• Paper d’“ajudant/docent”. Es corre el perill de llevar oportunitats a l’alumnat 

perquè faça coses per si mateix. Per això, cal demanar-los alguna cosa una vegada i 
esperar (ensenyament estructurat). Després, demanar-li-la de nou i, només llavors, 
proporcionar-li ajuda.

• Paper de “no molestar”. Considera que si l’alumnat no mostra interés a interactuar i 
no demanda atenció és perquè és molt independent. En aquests casos és important, 
insistir perquè aprenga a interactuar amb l’adult i trobe gaudi d’aquesta interacció.

• Paper del “que no para”. Quan el docent té programades una gran quantitat 
d’activitats per a fer i no se li pot dedicar el temps necessari per a interactuar 
adequadament amb l’alumnat, serà necessari traure alguns minuts extra, ja que 
l’alumnat els necessita per a comprendre què és el que passa al seu voltant i perquè 
tinga l’oportunitat de poder fer o dir alguna cosa.

• Paper d’“animador/a”. Saber elogiar de manera adequada l’alumnat. Elogiant-lo 
adequadament es podrà establir l’associació entre les paraules específiques i les 
pròpies accions.

• Etapa del/de la company/a. No presenten dificultats a l’hora de comunicar els seus 
interessos, però, en situacions que no li són familiars, té problemes per a seguir una 
conversa. De l’alumnat d’aquesta etapa, s’espera: interaccions més llargues amb 
l’adult; joc amb èxit amb altres alumnes en rutines de jocs familiars; ús de paraules o 
altres sistemes comunicatius per a demanar, protestar, saludar, cridar l’atenció sobre 
alguna cosa i fer i contestar preguntes; comença a utilitzar paraules o altres sistemes 
de comunicació per a parlar sobre el passat i el futur, expressar sentiments o els 
simula; fa les pròpies frases; manté converses curtes; a vegades, explica el que han 
dit si no l’han entés, i comprén el significat de moltes paraules.

 Però també pot presentar dificultats i llavors: pot resistir-se a jugar amb altres 
alumnes quan no sap què cal fer; usa ecolàlies quan no entén el que algú li diu o si no 
sap construir una frase; presenta dificultats en la conversa; no entén les expressions 
facials i el llenguatge corporal dels altres, i no entén el sarcasme o els jocs de paraules 
i interpreta literalment el que li diuen.
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Objectius 
basats en les 
preferències, l’estil 
d’aprenentatge 
i el nivell de 
comunicació de 
l’alumnat amb TEA

1. Interaccionar amb els pares i altres persones. D’aquesta manera, l’alumnat es 
diverteix fent coses amb uns altres; comprén que quan realitza alguna cosa, té 
conseqüències en els altres, i aprén que la comunicació és un acte recíproc.

2. Comunicar-se de diferents maneres. La primera raó per la qual l’alumnat amb TEA 
es comunica és per a demanar alguna cosa amb estirons o dirigint l’adult cap a 
l’objecte desitjat. El següent pas és ensenyar-li una forma simbòlica més eficaç de 
fer-ho: usant imatges (PECS), assenyalant, usant signes manuals o una combinació 
d’algunes d’aquestes maneres.

3. Comunicar-se per bones raons. Si encara no té intenció comunicativa, es pot intentar 
que allò que faça es convertisca en comunicació intencional, creant-li la necessitat 
de demanar (per exemple). Si ja presenta intenció comunicativa, caldrà ajudar-lo a 
aconseguir oportunitats perquè es comunique per altres raons més socials (per a 
preguntar, per exemple).

4. Comprendre la connexió entre el que diu l’adult i el que ocorre en el món. Perquè 
l’alumnat entenga el que els altres diuen, és fonamental que allò que es diga tinga 
significat per a ell o ella. Per a això, necessitarà estar familiaritzats amb la gent, 
els objectes i les accions en situacions molt concretes i familiars per a poder anar 
generalitzant els significats apresos a altres situacions.

Sobre la base de tota aquesta informació, en el manual s’estableixen una sèrie 
d’objectius basats en l’etapa comunicativa en la qual es trobe l’alumnat amb TEA, 
així com diverses estratègies (apropiades per a alumnat amb TEA de totes les etapes 
comunicatives) per a ajudar a estructurar situacions que convidaran a la relació amb 
altres persones i a comunicar-se per moltes raons (demanar, rebutjar, saludar…).
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Estratègies Estratègia OEE: observar, esperar i escoltar
Aquesta estratègia està orientada a permetre que l’alumnat amb TEA siga qui inicie o 
dirigisca la interacció comunicativa. Si sempre és l’adult qui inicia o dirigeix l’alumnat en 
tot el que ha de fer, no tindrà l’oportunitat de fer les coses que realment vol ni tampoc 
de començar la seua pròpia comunicació.

Quan és l’alumnat qui dirigeix…

• Fa més atenció.
• És més sociable.
• És més fàcil que adult i alumne o alumna es concentren en aquesta activitat.
• Aprén que és capaç d’influir en els altres i influir en què ocórreguen coses.
• No ha de canviar el seu centre d’atenció.

Passos de l’estratègia:

• Observar. Significa vigilar l’alumnat per a veure quines coses li interessen: veure 
com i per què es comunica i a quines coses respon.

• Esperar. Consisteix a donar suficient temps a l’alumnat perquè responga o inicie 
la comunicació a la seua manera.

• Escoltar. Cal atendre amb deteniment totes les produccions de l’alumnat (sons, 
paraules, frases, etc.): coneixem el que pot fer i continuarem el treball a partir 
d’ací.

És important, quan es posa en pràctica aquesta estratègia, situar-se cara a cara amb 
l’alumnat.
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Mètode de les quatre “i”: incloure, interpretar, imitar, intervindre
Ajuda a millorar les habilitats d’interacció i comunicació de l’alumnat amb TEA, en 
qualsevol etapa del seu desenvolupament comunicatiu. Tres de les quatre “i” ajudaran 
l’alumnat a millorar per a participar en activitats i a interactuar amb l’adult; l’última “i” 
(intervindre) ajudarà l’adult a donar-li informació, una vegada que tots dos estiguen ja 
interactuant:

• Primera “i”: incloure els interessos de l’alumnat. Implica adonar-se del que 
l’alumnat està fent i prendre part en aquesta activitat, així com portar a l’espai 
compartit allò que mira, i comentar-ho amb ell (pot ser simplement dir el nom 
d’allò que està mirant amb interés). Més tard s’interessarà per coses en què 
l’adult es fixe abans que l’alumnat ho faça.

• Segona “i”: interpretar. Consisteix a tractar qualsevol cosa que l’alumnat fa com 
si estiguera intencionalment enviant un missatge a l’adult. D’aquesta manera, 
se l’ajuda a adonar-se que pot produir un efecte en l’adult.

 Aquesta estratègia funciona especialment en les etapes d’Interessos Propis i 
de Demandador/a, on els xiquets i xiquetes no es comuniquen directament de 
forma constant, encara que sovint es fan entendre.

 Quan ens referim a un xiquet o una xiqueta en l’etapa del Comunicador 
Incipient, pren importància el modelatge de les paraules, ja que aquesta etapa 
es caracteritza per la imitació de l’adult per part del xiquet o xiqueta. Per tant, 
caldrà parlar des del punt de vista del xiquet o xiqueta (“Jo vull aigua”), utilitzar 
frases fetes de diferent complexitat, i/o exagerar la prosòdia o entonació. En el 
nivell de Company/a, serà important utilitzar aquesta estratègia per a corregir 
els possibles problemes que pot cometre en parlar i per a modelar els pronoms 
durant la parla.

• Tercera “i”: imitar. Es tracta de seguir la veta a l’alumnat copiant les seues 
accions i sons, ajudant-lo d’aquesta manera a implicar-se en interaccions de 
doble direcció, amb oportunitats tant per al xiquet, la xiqueta o l’adult de copiar-
se l’un a l’altre.

• Quarta “i”: intervindre. Es refereix a insistir a entrar en el que l’alumnat estiga 
fent, provant diferents maneres de fer-ho per a poder connectar amb ell o ella; 
per exemple, agafant tots els objectes amb els quals estiga jugant en aquell 
moment i anar oferint-li’ls d’un en un, col·locant-ne algun que siga totalment 
diferent al que està manipulant, ocultant-los i buscant-los després, plantant-
se en el seu camí (en carreretes) fins que no  diga o faça alguna cosa a l’adult 
perquè es moga, introduint-se en el seu joc amb joguets semblants als que està 
utilitzant, o intervenint perquè mantinga una conversa i no s’obsessione amb 
determinats temes.
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Presa de torns
És la clau per a poder dur a terme una conversa, i es pot entrenar a través de jocs 
senzills. Perquè l’alumnat amb TEA siga capaç de seguir una conversa, ha ser capaç de 
seguir una sèrie de regles:

• Parar atenció a la persona amb la qual està interactuant.
• Començar converses.
• Respondre quan uns altres comencen converses.
• Prendre el seu torn de paraula en el moment adequat.
• Donar a l’altra persona l’oportunitat de prendre el seu torn.
• Continuar la presa de torns, mantenint el tema.
• Tindre en consideració les paraules, el llenguatge corporal i el punt de vista de 

l’altra persona.
• Aclarir quan l’interlocutor/a no comprenga una cosa.
• Demanar aclariment a l’altra persona quan ho necessite.
• Canviar de tema quan siga apropiat.
• Acabar la conversa de manera adequada.

Per a això, cal donar unes claus a l’alumnat amb TEA per a ajudar-lo:

• Claus explícites: mostren què hauria de fer i evita que s’equivoque. Per exemple: 
ajuda física, models físics i verbals, instruccions verbals o models parcials.

• Claus naturals: no mostren què cal fer, sino que simplement ho insinuen. Per 
exemple:  alentir la conversa, fer una pausa, mirar expectant, claus visuals, 
preguntes, insinuacions, instruccions o comentaris.
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Jocs interactius
Es tracta d’activitats físiques amb les quals gaudeix l’alumnat amb TEA, i que l’adult 
converteix en jocs estructurats i predictibles. Ensenyen l’alumnat amb TEA com 
comunicar-se, ja que necessita prendre torns. Amb els jocs interactius aprén a:

• Parar atenció a l’adult i a copiar-ho.
• Prendre torns.
• Donar l’oportunitat a l’adult perquè prenga el seu torn.
• Continuar prenent torns.
• Finalitzar el joc.
• Iniciar un joc nou.

Per l’alumnat amb TEA prendre torns mitjançant els jocs interactius és fàcil perquè:

• Són estructurats i predictibles.
• Tenen accions, sons i paraules repetitives.
• Sap quan prendre el seu torn.
• Inclouen sensacions que agraden a l’alumnat amb TEA.
• Són divertits i emocionants per a l’alumnat amb TEA i el motiven a continuar 

jugant.

Per a jugar interactrivament és necessari un company o companya (adult) i que cada 
un (l’adult i l’alumnat) sàpien dominar el seu torn. Per a això, és convenient recordar les 
lletres ROCK quan es jugue:

• R: repetir el que es diga i es faça quan s’inicie el joc, quan s’estiga jugant, quan es 
finalitze el joc, així com repetir el joc sovint i amb diferents persones.

• O: oferir oportunitats a l’alumnat per a prendre el seu torn, planejant quan se li 
oferirà  un torn a l’alumnat amb TEA, planejant quins torns prendrà, o oferint 
noves oportunitats per a prendre torns a mesura que progresse.

• C: donar senyals a l’alumnat per a prendre el seu torn, proporcionant-li claus 
explícites quan no sàpia quan prendre el torn o donant-li senyals naturals, una 
vegada que es familiaritze amb el joc.

• K: mantindre la diversió. Cal ser divertit i fer que la interacció s’allargue tant com 
siga possible.

Alguns jocs interactius són el Cucú-tras, fet a amagar,  jocs de les cosquerelles, la 
persecució, les carreres de cavalls, a dalt i a baix...
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Afavorir la 
comprensió

Objectiu
Perquè l’alumnat amb TEA comprenga la relació entre les paraules i el món 
que l’envolta, és necessari que primer entenga què ocorre al seu voltant, ja que 
normalment processa la informació de manera diferent a com ho fan la majoria de 
persones. Aquest alumnat, en general, presenten dificultats a l’hora de comprendre 
el que se li diu, d’escoltar quan hi ha altres estímuls al seu voltant i d’organitzar el 
que sent.

Estratègies
• Parlar menys i emfatitzar. Anar més a poc a poc i mostrar (rima ARA+R, sigles en 

anglés). Aquesta estratègia consisteix, en primer lloc, a simplificar el que es diu, 
utilitzant etiquetes, així com frases clares i curtes que proporcionen la informació 
essencial. És també important emfatitzar el missatge, exagerant les paraules clau, 
col·locant-les al final de les frases (es recorda millor l’últim que se sent), i utilitzant 
paraules atractives o curioses.

 Un altre aspecte important és anar a poc a poc, fent pauses entre les paraules i les 
frases, donant temps per a processar el que sent perquè emeta una resposta, però 
parlant de la forma més natural possible per a ajudar a comprendre el que se li diu.

 Hem de donar suport a allò que diem, bé amb objectes reals, amb accions i gestos, 
amb imatges o amb paraules escrites (ajudes visuals), segons la seua capacitat.

 Finalment, cal oferir suficients oportunitats perquè senten noves paraules i en 
situacions diferents al llarg del dia (repetir).

• Utilitzar ajudes visuals. La majoria d’alumnat amb TEA són aprenents visuals perquè 
la imatge es manté durant més temps en la situació que la paraula.

 Les estratègies que ací es proposen s’han extret del llibre de Linda Hodgdon 
Estratègies visuals per a millorar la comunicació, el resum del qual està disponible 
també en aquesta guia. Perquè aquestes ajudes siguen realment d’utilitat, cal 
parar atenció a una sèrie d’aspectes, com ara: col·locar-les on s’hagen d’usar, 
complementar-les amb la paraula escrita sempre que siga possible, tindre a prop 
el que es diu quan s’utilitze (sempre el mateix i amb un llenguatge senzill i clar) i, 
finalment, assegurar-se que l’alumnat està realment atent a la imatge que se li 
mostra.

• L’estratègia ROCK en les rutines. (vg. bloc anterior).
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La música Importància per a la comunicació
A bona quantitat d’alumnat amb TEA li encanta la música i cal aprofitar el potencial que 
aquest recurs ofereix, ja que l’alumnat amb TEA aprén:

• A parar atenció, a imitar i a comunicar-se perquè les paraules de les cançons 
tenen un ordre específic i previsible, les cançons presenten accions recurrents 
que poden repetir, i perquè les cançons faciliten l’aprenentatge i la pràctica dels 
torns.

• A comunicar-se amb altres xiquets i xiquetes, quan les canten i les ballen tots 
junts al pati, al parc, etc.

Consideracions
• Utilitzar les estratègies ROCK i rima ARA+R a l’hora de cantar cançons.

• Les cançons, juntament amb les estratègies que serviran per a treballar-les (a 
continuació) han d’adaptar-se al nivell de comunicació de l’alumnat TEA.

• Cal escollir molt bé les cançons si són gravades perquè no siguen molt ràpides i 
perquè s’entenga bé la lletra. Altres vegades, l’alumnat preferirà escoltar música 
simplement per a relaxar-se: no és necessari que sempre s’utilitze aquest recurs per 
a aprendre noves paraules.

• També pot ser molt positiu utilitzar instruments musicals amb els quals experimentar 
noves sensacions o per a practicar la imitació.

• Quan l’alumnat respon bé a les cançons i sembla que cante abans de parlar, es poden 
aprofitar algunes estrofes de les cançons treballades per a animar-lo a realitzar 
alguna acció.

• A vegades, les cançons contenen frases massa llargues o paraules difícils de 
pronunciar o comprendre. En aqueixos casos, es pot modificar lleugerament la cançó 
perquè siga més fàcil d’entendre, tenint en compte que s’haurà de comentar a altres 
adults significatius (docents) quines són aquestes modificacions perquè es cante 
igual, independentment del context en què es trobe l’alumnat amb TEA.

• Els jocs musicals, tipus Seguir el líder o La cadira musical poden ser molt adequats i 
motivadores i, a més, ajudaran a compartir vivències en grup.
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Els llibres Importància
Quan l’alumnat amb TEA llig un llibre amb un adult:

• Descobreix el plaer de compartir i practica la comunicació en doble sentit.
• Aprén noves paraules i veu paraules conegudes utilitzades en contextos 

diferents.
• Practica la imaginació quan se li pregunta pels personatges o les situacions.

Descobreix una altra forma de comunicar-se, a través de la paraula impresa.

Consideracions
• Cal triar els llibres adequats, tenint en compte els seus interessos, el desenvolupament 

cognitiu de l’alumnat amb TEA, la forma en què normalment els tracta, l’objectiu que 
es persegueix amb el llibre (assenyalar o anomenar coses, llibres interactius, llibres 
previsibles que repeteixen aquest guió, llibres d’històries senzilles, etc.), que ajuden 
a generalitzar les paraules que ja coneix o, fins i tot, crear un llibre individual per al 
xiquet o la xiqueta, amb fotos de familiars i amics, retallades, etc.

• Llegir de forma adequada farà que l’alumnat “s’enganxe” al llibre i hi afavorirà l’interés 
i la diversió, així com donar-li corda, observant què és el que més li interessa del llibre 
i obviant altres aspectes, encara que siguen il·lògics per als adults.

• Utilitzar les estratègies ROCK i ARA+R quan es lligen llibres amb alumnat amb TEA.

• Adaptar la lectura d’un llibre al nivell comunicatiu de l’alumnat amb TEA.

• Una vegada l’alumnat TEA estiga familiaritzat amb els llibres, cal afavorir 
l’aprenentatge de les lletres escrites, no solament dels llibres, sino de tot allò que 
l’envolta, tot utilitzant etiquetes sobre objectes que utilitza, per a anomenar activitats 
o rutines que realitza normalment, per a demanar, etc.

• Quan l’alumnat TEA és capaç de veure el valor de la paraula escrita, cal afavorir 
l’escriptura.
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Joguets Etapes del joc
En funció de com utilitza els joguets

• No juga amb joguets, sino que està més interessat/a a explorar-los amb els 
sentits: xuplant-los, olorant-los, etc.

• Joc no convencional, és a dir, juga d’una manera diferent a l’esperada: alineant-
los, en comptes de moure’ls per la carretera; llançant-los per l’aire o a terra, en 
comptes de construir torres, etc.

• Joc funcional, utilitzant-los de manera “adequada”, per exemple, col·locant una 
peça de trencaclosques, traslladant arena amb una pala, etc.

• Joc constructiu, utilitzant els joguets per a construir alguna cosa: construir una 
torre amb blocs o fer un dibuix amb pintures.

• Joc simbòlic, on l’alumnat simula fer o ser alguna cosa imaginària.

• Joc amb regles, que requereixen que els jugadors prenguen torns i diguen o 
facen coses diferents amb l’objectiu que el joc avance, com el joc fet a amagar o 
els jocs de taula.

Tipus de joguets

• Joguets de causa-efecte, que exigeixen fer alguna cosa perquè succeïsca alguna 
cosa amb el joguet.

• Joguets visioespacials, com trencaclosques, encaixables, etc., que són molt 
fàcils d’entendre com funcionen.

• Jocs constructius, com a blocs, Lego, granadures de collar per a enfilar, etc.

• Jocs d’intercanvi, on xiquet/a i adult intercanvien algun objecte.

• Joguets de persona, com a bambolles, globus, etc., que són molt divertits, però 
que necessiten de la intervenció de l’adult perquè funcionen perquè són difícils 
de manejar per part del xiquet o xiqueta.

• Jocs amb regles, com la majoria dels jocs de taula.

En funció de com es comunica mentre juga

• Quasi no es comunica.
• Comunicació no verbal.
• Comunicació verbal.
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Consideracions

• Els joguets seran diferents, en funció de l’etapa del joc, del tipus de joguet i de 
l’etapa comunicativa en què es trobe l’alumnat; és important escollir-los bé.

• Es poden utilitzar les estratègies ROCK i de les quatre “i” mentre l’adult juga 
amb l’alumnat TEA.

Aspectes a tindre en compte

• Assajar els jocs, cançons i rutines de joc que l’alumnat usarà quan interactuen 
amb altres xiquets.

• Trobar els amics adequats.

• El temps de joc ha d’incloure moments de joc estructurat (dirigit per un adult) i 
no estructurat (lliure).

• Triar els joguets i les activitats adequades, de manera que afavorisquen la 
interacció entre els xiquets i les xiquetes.

• Ensenyar l’alumnat amb TEA, però també els companys/es de joc.

• Intentar mantindre un equilibri en els torns entre l’alumnat amb TEA i el  
company/a de joc.

• Fer amics també requereix diferents classes d’estímuls de l’adult i del company/a 
de joc de l’alumnat TEA, depenent del nivell de comunicació d’aquest
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DESENVOLUPAMENT NORMOTÍPIC DEL JOC DESENVOLUPAMENT DEL JOC EN EL TEA

1. Estadi sensomotor (0-2 anys): predomina el joc 
funcional o d’exercici, que consisteix a realitzar 
jocs amb el propi cos (reacció circular primària), 
amb objectes (reacció circular secundària) o amb 
altres persones per les sensacions físiques que 
provoquen. No pot entendre la permanència 
d’objectes si no estan a l’abast dels seus sentits, 
és a dir, una vegada l’objecte desapareix de la vista, 
l’alumnat no comprén que aqueix objecte segueix 
allí. Al final de l’etapa, aquesta capacitat se sol 
adquirir.

2. Estadi preoperacional (2-7 anys): es caracteritza per 
l’aparició del joc simbòlic, on l’alumnat representa, 
de forma simbòlica, els rols i les situacions del món 
que l’envolta (“fer com si”). La visió que té encara 
és molt egocèntrica i prefereix jugar sol. No obstant 
això, a mesura que consolida el llenguatge, la 
capacitat de representació i la imaginació, es van 
creant escenaris més complexos i s’inclouen altres 
persones en el joc (joc compartit). Un altre factor 
d’aquesta etapa és que no entén la conservació de 
la quantitat, és a dir, no entén que la quantitat no 
canvia quan canvia la seua forma. Això és perquè se 
centra en un sol aspecte de l’objecte.

3. Estadi de les operacions concretes (7-12 anys): 
va disminuint l’egocentrisme i augmenta la 
sociabilitat i la capacitat d’assimilar i negociar. Això 
permet l’alumnat establir normes fixes (etapa de 
conformitat) i dur a terme jocs competitius amb un 
principi i un final determinats. A més, aquesta etapa 
està marcada per la capacitat creixent de centrar-
se en més d’un aspecte d’un estímul, però aquesta 
nova comprensió sols s’aplica a objectes concrets 
(aquells que ha experimentat amb els seus sentits).

1. Joc funcional o d’exercici: ús funcional d’objectes 
quotidians i de joguets senzills, com  cotxes, ninots, 
etc. L’alumnat amb TEA els maneja simplement 
per les sensacions físiques, llavors busca aquells 
que produeixen llum, so o moviment. Aquest joc 
que pertany a un desenvolupament normal dins de 
l’estadi sensomotor sol mantindre’s en edats més 
avançades en alumnat amb TEA.

2. Joc presimbòlic: format per xicotetes seqüències 
en què empren els objectes pel seu ús, com agranar 
amb una granera de joguet.

3. Joc simbòlic o de ficció estereotipat: sembla que 
representa una seqüència d’esdeveniments que 
l’alumnat amb TEA ha inventat però després d’una 
observació prolongada es mostra que segueix 
aquesta seqüència una vegada i una altra, sense cap 
canvi. Això tindria un equivalent respecte a l’etapa 
de Conformitat esmentada per Piaget (1932), on 
s’aprén com es juga, però no es pot imaginar que el 
joc pot realitzar-se d’una altra forma.

4. Joc simbòlic o de ficció per atribució: es tracta 
de dotar de propietats absents els objectes o les 
situacions, com ara simular fer-se un te amb una 
tetera i una tasseta de joguet.

5. Joc simbòlic de ficció per substitució: es tracta 
de canviar uns objectes per uns altres. Un 
exemple seria emprar un autobús per a telefonar. 
Ara bé, l’alumnat amb TEA amb comprensió 
lingüística altament desenvolupada pot utilitzar  
representacions més extenses i, per tant, l’ús de 
símbols li permet generar de manera proporcional 
major joc simbòlic.

»Píndola formativa 16.
  El joc en el trastorn de l’espectre autista
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DESENVOLUPAMENT NORMOTÍPIC DEL JOC DESENVOLUPAMENT DEL JOC EN EL TEA

6. Joc de regles: les limitacions en aquest joc estaran 
determinades per la capacitat d’atendre  les altres 
persones (comunicació i interacció social), no 
les regles en si (llevat que hi haja un dèficit en el 
llenguatge comprensiu).

4. Estadi de les operacions formals (a partir dels 12 
anys): l’alumnat comença a desenvolupar una visió 
més abstracta del món i a utilitzar la lògica formal. 
Pot aplicar la conservació i la reversibilitat, així com 
formular hipòtesi i posar-les a prova.

ASPECTES DEL JOC EN EL TEA

Interacció bàsica

Sèrie d’exercicis, estratègies i materials relacionats amb el joc que han sigut treballats durant sis 
anys per una mare amb el seu xiquet amb TEA, per tant són fruit de la seua experiència personal. 

Manual del juego para niños con autismo. Ejercicios, materiales y estrategias.

Anabel Cornago
PSYLICOM Distribucions Editorials

Normalment els pares imiten els fills com a forma de joc primerenc i d’interacció, 
aspecte que també és bo amb els xiquets i xiquetes amb autisme ja que els pares 
van dotant de sentit els seus jocs i els van estructurant amb pautes. Així, s’estableixen 
les bases d’interacció i després és més senzill que el xiquet imite els pares, per a 
posteriorment avançar en el joc funcional i el llenguatge.

Quan s’imiten les seues accions o els seus sons, és important introduir alguna activitat 
o so nou adequat a la situació i que tinga en compte els interessos del xiquet o la 
xiqueta perquè estiga motivat en el joc.

Exemples: cucú-tras, corre, corre que te pillo, bambolles de sabó, jocs amb les mans, ball 
etc.
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El gest 
d’assenyalar

La imitació 
com a base de 
l’aprenentatge

Abans de començar a treballar de forma estructurada amb l’alumnat, cal ajudar-lo a fer 
el gest d’assenyalar amb sentit.

Per què és important assenyalar?

• Té una funció comunicativa.
• Té la funcionalitat d’atraure l’atenció d’una altra persona sobre alguna cosa que 

interessa.
• Permet aprendre que les accions tenen un efecte.
• Suposa també la interpretació d’un gest (codi no verbal) quan se segueix amb la 

mirada el que assenyala una altra persona.
• És la base per a desenvolupar després l’atenció compartida.

Passos per a ensenyar a assenyalar:

1. Que siga conscient del dit índex.
2. Que assenyale si vol alguna cosa.
3. Que sàpia assenyalar a distància.
4. Que sàpia assenyalar per a escollir entre diversos objectes.
5. Assenyalar i establir contacte visual.

La imitació ajuda a integrar els coneixements, per això és important. Així doncs, 
l’adquisició del llenguatge dependrà en gran part de la capacitat d’imitació de l’alumnat. 
A més, en imitar es torna més sociable i comença a mostrar habilitats noves, per la 
qual cosa es pot concloure que la imitació és la base de l’aprenentatge.

El sistema de treball és: l’adult realitza una acció, demana que la faça l’alumnat i si la fa 
(amb o sense ajuda) rep recompensa. Hem d’aconseguir que l’alumnat mire, que imite 
i reforçar aquestes accions.

L’alumnat aprén abans a imitar actes senzills si utilitza objectes, com ara un cotxe (fent 
rum-rum). Després aprén a imitar actes en què l’objecte no compleix la seua funció 
(colpejar la taula amb una baqueta en comptes de colpejar el tambor). Posteriorment, 
imita moviments corporals, moviments facials, s’introdueix la lateralitat, sèries de dos 
o més exercicis, la imitació d’accions representades en fotos i la imitació amb models.
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El tacte i les 
primeres destreses 
corporals

Motricitat fina 
i coordinació 
visiomotriu

Les primeres 
paraules

Identificar, 
associar, classificar 
i altres aspectes de 
la cognició

És important que accepte el contacte corporal i millore el sentit del tacte, per això es 
fan exercicis com:

• Rodar damunt de diferents materials.
• Preparar un quadern de textures.
• Preparar una caixa sensorial.
• Fer massatges.
• Donar abraçades d’os.
• Caminar descalços.
• Jugar amb plastilina.
• Jugar amb pintura de dits.
• Jugar amb escuma d’afaitar.
• Reconéixer objectes pel tacte.

Una part de l’alumnat amb TEA té dificultats amb la pinça digital, per això es recomanen 
diferents exercicis: traure objectes, pelar mandarines, etc. A més, és important que 
coordinen la motricitat i la percepció visual per a l’execució d’una activitat: encaixables 
o moviments de coordinació.

Hi ha dos components fonamentals en el llenguatge: la comprensió i l’expressió, i 
s’assoleixen per aquest ordre. Es provoca l’atenció de l’alumnat i se li dona una ordre. 
Quan la fa, se’l recompensa. És important:

• Parlar poc, amb ordres precises i clares.
• Parlar de cara, contacte visual.
• Esperar un temps prudencial.
• Usar gestos, mímica.
• Reforçar el que diga l’alumnat.

Se li ha d’ensenyar:

• La grandària de forma estructurada.
• El color.
• La forma.
• Emparellar i identificar.
• Associar.
• Classificar i ordenar per categories.
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El joc amb joguets

Activitats per a 
treballar els bufs i 
la respiració

L’atenció 
compartida

La primera etapa del joc amb joguets és aprendre a utilitzar els joguets amb causa-
efecte. Es tracta que l’alumnat aprenga que les seues accions poden causar algun fet 
observable en els joguets, per la qual cosa hi mostraran més interés. Després es tracta 
d’anar aconseguint a poc a poc el joc funcional, allunyat d’estereotípies, per a passar 
al joc simbòlic i fomentar la imaginació i la fantasia. Posteriorment, s’introdueixen 
dos o més joguets en aquesta activitat i guions de joc com jugar a cuinar. Finalment, 
s’inclouen els jocs de regles, que són fonamentals en el desenvolupament d’habilitats 
socials i de la conducta de joc. Perquè l’alumnat tinga clar quin és l’objectiu del joc, és 
convenient que primer es treballen en un context estructurat i amb una intervenció 
directa de l’adult per a entrenar l’alumnat.

El joc de regles aporta diversos beneficis:

• És un element socialitzador.
• Millora conductes, ja que s’ensenya a guanyar i perdre, a respectar torns i normes 

i a tindre consideració pels altres companys o companyes del joc.
• Fomenta l’aprenentatge de coneixements i habilitats.
• Afavoreix el desenvolupament del llenguatge.

Per a ajudar-lo a començar en el joc només és important delimitar la zona de joc i tindre 
preparats taulers de comunicació o fotografies perquè puga fer tries.

L’objectiu no és només que aprenga a bufar, sinó que també aprenga a controlar el buf i 
a modular la boca bé: fer oldre un flascó de colònia, ensumar com els gossos, aprendre 
a sonar-se, etc.

Per a relaxar-se, és convenient que els trucs estiguen dibuixats ja que això facilita la 
comprensió.

Per a fomentar l’atenció conjunta, s’ha d’assenyalar un objecte d’interés o amagar 
joguets i jugar a buscar-los. L’adult fa de model. Si l’alumnat parla poc, cal utilitzar 
objectes que puguen expressar el que es pot dir amb el llenguatge. Si l’alumnat no 
parla, cal incentivar el contacte visual i el gest d’assenyalar, però sempre és l’adult qui 
dona la resposta reforçant amb pictogrames.

Passos que cal seguir per a aconseguir l’atenció compartida:

1. L’alumnat s’interessa per un objecte o persona.
2. L’alumnat inclou l’adult en una activitat.
3. L’alumnat s’adona de canvis i els indica.
4. L’alumnat mostra alguna cosa que ha vist, passat o fet.
5. L’alumnat mostra interés cap a les vivències d’una altra persona.
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Joc simbòlic

Jocs sensorials

Jocs de 
psicomotricitat

Les persones amb TEA presenten alteracions en l’àrea de la imaginació, la qual 
cosa comporta  tindre dificultats per a realitzar jocs de representació, jocs de rols o 
imaginatius. Per a facilitar la comprensió del joc simbòlic, podem utilitzar fitxes de 
treball, moltes d’aquestes basades en el llibre En la ment 2 de Marc Monfort.

Jocs per a estimular el joc simbòlic:

• Blocs = cotxe o hospital.
• Simular instruments musicals amb mímica.
• Preparar guions de joc i representar-los.

Direm que l’alumnat ha aconseguit el joc simbòlic quan apareix:

• Joc de ficció sense objectes.
• Substitució d’objectes.
• Atribució de propietats fictícies.
• Objectes ficticis.

Moltes persones amb TEA presenten un dèficit per a processar la informació sensorial 
que es manifesta en reaccions exagerades als estímuls ambientals. Per contra, poden 
presentar una fascinació especial envers determinats estímuls. Per això és important 
ensenyar-los estratègies per a acoblar-se a l’ambient de forma més adaptativa.

Jocs d’estimulació auditiva:
• Memory de sons.
• Loteria auditiva.

Jocs d’estimulació olfactiva:
• Presentar objectes quotidians i donar-los a oldre.
• Discriminar olors.
• Loteria d’olors.

Per al sentit del gust podem preparar pictogrames per a cada sabor i així identificar què 
li agrada i què no.

Per a treballar la psicomotricitat hi ha diverses activitats:

• Circuits d’activitats.
• Entrar i eixir de diferents elements.
• Rodar i millorar la lateralitat.
• Anar de quatre grapes i arrossegaments.
• Llit elàstic.
• Pilota.
• Llançaments.
• Parcs infantils.
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El joc amb altres 
xiquets i xiquetes

Claus per a 
continuar jugant

Jocs de rol 
amb històries 
interactives

Una vegada l’alumnat domina el joc amb l’adult, passem al joc amb companys i 
companyes en un ambient estructurat.

Passos que cal seguir:
• Jugar amb aquests materials dobles.
• Jugar amb aquest material cara a cara dirigits per un adult.
• Compartir materials.
• Jocs amb guions senzills previs (que l’alumnat ja domine).
• Jocs de regles senzilles.
• Jocs d’imitació i motrius per parella.

És important jugar de forma estructurada però també de forma lliure perquè en 
prenguen la iniciativa. A més, per a treballar les habilitats socials i les competències 
socioemocionals, l’alumnat ha de tindre un grup de joc.

• Jocs que permeten establir torns. D’aquesta forma anirà millorant la flexibilitat.
• Jocs que fomenten la interpretació de rols. D’aquesta forma millorarà la fantasia.
• Jocs que incorporen llenguatge per a continuar amb el desenvolupament comunicatiu.
• Jocs que permeten millorar l’ autonomia personal.
• Jocs que fan avançar en aspectes cognitius (Lego).

Pautes:
• Explica les regles dels jocs amb anterioritat i deixa clares les normes (pots 

negociar-les si algunes li produeixen frustració).
• Deixa que l’alumnat porte la “direcció” del joc, perquè se’n senta protagonista 

i responsable. Equivoca’t perquè t’explique, digues que no entens una regla... 
Deixa’l prendre iniciatives i incorpora les seues idees.

• Fes variar la freqüència de triomfs i derrotes perquè millore la seua frustració 
quan perd. De retop, ensenya-li diferents formes de reacció: «perdre és normal; 
unes vegades es guanya i unes altres es perd; si t’enfades quan perds, es 
desbarata el joc; a la pròxima vegada pots guanyar tu, etc.»

• Incorpora diferents persones als jocs, tant iguals com adults.
• Diverteix-te molt jugant amb l’alumnat.

Es desenvolupa:
• Motricitat fina en dibuixar i retallar.
• Fantasia i creativitat.
• Narració i interpretació d’històries.
• Flexibilitat, perquè s’està obert a moltes possibilitats.
• Millora de la comprensió i la comunicació.
• Possibilitat de fer preguntes i obtindre respostes.
• Possibilitat de xicotets diàlegs.
• Interacció, motivació, atenció i concentració.
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PROGRAMA DE JOC PER AL TEA

Justificació del 
programa

Objectiu general

Objectius 
específics

Hem vist exercicis, estratègies i materials que es poden fer servir per a jugar amb l’alumnat 
amb TEA. A continuació, presentem una guia per a desenvolupar habilitats socials amb aquest 
alumnat a l’entorn educatiu, en concret, als patis. 

Aprendo en el recreo. Una guía para desarrollar habilidades
sociales en alumnos con TEA en el entorno educativo.

Natalia de Francisco Nielfa
Asociación Autismo Sevilla

En el context escolar, el moment de l’esbarjo és quan tot l’alumnat es relaciona amb 
els seus iguals. Com a conseqüència de les característiques i les dificultats en habilitats 
sociocomunicatives de les persones amb TEA, es fa necessària una intervenció explícita 
i individualitzada amb aquest alumnat. Aquesta que presentem té suport en estudis 
recents.

Aconseguir per a les persones amb TEA un grau d’inclusió en l’entorn educatiu, més 
enllà de la seua simple presència. Aconseguir que participen de manera activa i 
equitativa a fi que establisquen relacions significatives amb els seus iguals (i no meres 
interaccions puntuals) que es generalitzen a altres contextos.

Guiar el professorat a l’esbarjo perquè puguen oferir suports efectius a l’alumnat amb 
TEA que afavorisquen:

• El desenvolupament d’habilitats sociocomunicatives en l’alumnat amb TEA.
• La imitació de models d’interacció ajustats per part d’altres alumnes del centre a 

l’hora de relacionar-se amb els seus companys i companyes amb TEA.
• El desenvolupament de suports naturals, per part d’iguals del centre, a través 

d’una millor comprensió de les característiques dels seus companys i companyes 
TEA i del respecte i acceptació de tots i totes.
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Metodologia

Suports en el 
programa

En primer lloc, s’hauria de dur a terme la sensibilització dels diferents agents del context 
educatiu perquè comprenguen l’alumnat amb TEA cosa que, al seu torn, afavorirà que 
se’ls oferisquen els suports que necessiten a cada moment.

Alguns aspectes que s’han de valorar són els següents:
• Si els responsables de la intervenció seran docents o alumnat voluntari de 6é de 

Primària.
• La conveniència o no d’implementar el programa tots els dies o només alguns 

dies concrets.
• El nombre màxim d’alumnat per activitat, amb lliure elecció o participació rotativa 

dels grups classe en cada activitat.
• El temps de participació de l’alumnat amb TEA en l’activitat, en funció de les 

seues capacitats d’atenció, necessitats de “desconnexió”, desitjos de soledat, 
motivació, etc.

• Els espais concrets on es desenvoluparà cada activitat.
• Diferents actuacions, en funció de l’etapa educativa en què es trobe l’alumnat 

amb TEA.
• Aspectes individuals de l’alumnat amb TEA: nivell cognitiu, nivell de comprensió 

i expressió del llenguatge, estil d’aprenentatge, edat, impacte o rellevància que 
l’activitat té en el seu dia a dia, les preocupacions que manifesta, etc.

Segons l’etapa educativa, l’esbarjo s’estructurarà en racons de joc, sempre amb 
activitats explícites i normes clares. Es realitza d’aquesta manera perquè el joc és diferent 
segons l’edat, i sempre es pren com a referència el desenvolupament normotípic per a 
implementar el programa, de manera que el comportament de l’alumnat amb TEA siga 
tant ajustat i adaptat com siga possible a la normalitat.

També s’ha d’intentar que l’alumnat que participe en aquest programa ho faça amb el 
seu grup classe, ja que d’aquesta manera, a més de potenciar relacions significatives 
amb alguns membres del grup i que aquestes es generalitzen a altres contextos no 
educatius, també s’estarà afavorint el sentiment de pertinença a aquest grup, i la 
possibilitat que aquests companys i companyes arriben a conéixer-lo molt bé i siguen 
capaços d’oferir-li els suports que necessite en cada moment (agents de suport 
natural).

La figura del professorat es converteix en fonamental a l’hora de desenvolupar noves 
competències en l’alumnat amb TEA, prestant els suports necessaris i enretirant 
aquests quan és possible. Abans que ser un “solucionador de dificultats”, ha d’aspirar 
a convertir-se en “facilitador d’oportunitats” perquè l’alumnat amb TEA desenvolupe 
les seues habilitats i comprenga les situacions socials a les quals s’enfronta. D’aquesta 
manera, la imatge de l’alumnat amb TEA que s’ofereix a la resta de companys i 
companyes no estarà basada en les seues dificultats, sino en les seues possibilitats. 
Aquest rol ha d’anar passant progressivament de l’adult als companys i companyes.
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Retirada 
progressiva de 
suports: fases

Fase 1: Activitat i context controlat.
L’adult, juntament amb l’alumnat amb TEA i altres 3-4 iguals desenvolupen alguna 
activitat motivadora i rellevant per a l’edat. L’adult és un participant més dins del joc.

És preferible triar un joc conegut per l’alumnat amb TEA o bé practicar-lo prèviament 
en un context controlat.

Fase 2: L’adult proposa el joc i es manté a prop per a donar suport a l’alumnat amb 
TEA i reconduir el joc si cal.
Passats uns quants dies en els quals s’ha desenvolupat el joc amb l’adult com un 
participant més, l’adult pot proposar iniciar el joc deixant que siga l’alumnat qui jugue. 
Haurà de mantindre’s al voltant per a donar supor a l’alumnat amb TEA i per a servir 
de model als companys i companyes a l’hora d’oferir el suport que l’alumnat TEA 
necessite.

Fase 3: Els altres proposen i l’adult adapta.
L’alumnat TEA interacciona amb la resta del seu grup classe; això l’acostarà a la 
normalitat, es coneixeran millor i, per tant, li podran donar el suport necessari en cada 
moment.

L’alumnat amb TEA aprén competències, expressions i comportaments similars al 
que és normotípic per a la seua edat, també segueix aquestes normes i les seues 
conseqüències (adaptades). Amb això, ho perceben com un més del grup.

Fase 4: Suport per a unir-se al grup de joc/conversa.
Es capacita a l’alumne o alumna TEA perquè s’unisca a un grup de joc o a una conversa. 
L’adult supervisa des de la distància per a detectar on hi ha dificultats per a treballar-les 
individualment en un altre moment.

Fase 5: Suport natural dels iguals.
Les accions de l’adult han de tindre com a objectiu que siguen els propis companys 
i companyes de l’alumnat amb TEA els que es convertisquen en els seus amics i no 
en simples companys, de manera que adopten el rol de facilitador que abans exercia 
l’adult.

No tot l’alumnat amb TEA arriba a aquesta fase.
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Estratègies 
i pautes que 
afavoreixen la 
inclusió d’alumnat 
TEA al centre

Pel que fa a la comprensió social:
• Normes visuals: representacions senzilles on apareix el comportament correcte 

i l’incorrecte, a través de dibuixos o escrit.
• Històries socials: històries personalitzades que ajuden a comprendre situacions 

socials, explicant el comportament adequat en què l’alumnat amb TEA ha 
mostrat dificultats.

• Converses en forma de còmic: amb dibuixos senzills i amb tots els elements 
invisibles inherents a aquestes.

• Cercles de privacitat (Attwood, 2002): serveix per a classificar quins comportaments 
són adequats en funció de la proximitat de determinades persones.

• Llistats de conductes: llistes personalitzades de conductes adequades en una 
situació concreta.

• Qualsevol tipus de suport visual amb un contingut rellevant per a l’alumnat amb 
TEA, que mostre el comportament adequat de forma clara i senzilla.

Referent al docent:
• Tutories amb tot el grup-classe: afavorint el treball col·laboratiu, augmenten els 

acostaments socials i el coneixement de les característiques de l’alumnat amb 
TEA, amb la qual cosa se’ls pot oferir el suport que necessiten. També s’afavoreix 
el sentiment de pertinença al grup, que es pot generalitzar a altres contextos.

• Actituds i models d’interacció: els docents actuen de models (encara 
inconscientment). Per això, mantindre actituds respectuoses cap a persones 
amb diversitat funcional farà que l’alumnat presente actituds similars.

• Visió de les persones amb diversitat funcional: el fet de tindre en compte les 
seues potencialitats i no solament les seues mancances farà que es valoren els 
seus esforços i se’ls puguen aportar els suports necessaris.

• Igualtat i equitat per a tot l’alumnat: a l’alumnat amb diversitat funcional se l’ha 
de tractar amb les mateixes normes que a la resta dels companys i companyes 
(igualtat real d’oportunitats).

• Formació del professorat: conéixer les característiques i el funcionament 
psicològic de l’alumnat amb TEA permetrà saber on resideixen les seues 
dificultats i els suports que necessita per a enfrontar-s’hi de manera funcional.
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Pel que fa al grup classe:
• Sessions de sensibilització sobre la diversitat funcional: explicar les característiques 

de l’alumnat amb TEA al grup classe pot ajudar al fet que comprenguen millor els 
seus companys.

• Comunicar o no el diagnòstic als companys: aquesta decisió s’haurà de prendre 
conjuntament amb la família i l’alumnat amb TEA, ja que això pot comportar 
aspectes positius però també negatius.

• Modelar els suports que presten els iguals: es tracta que els oferisquen suport, 
no que els sobreprotegisquen.

• Sociogrames: poden ser un indicador del grau d’inclusió de l’alumnat amb TEA, i 
també serveixen per a identificar els diferents rols que existeixen a l’aula.
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1. Què és?
2. Característiques
3. Objectius
4. Destinataris
5. Qui ho imparteix
6. Coordinador/a de cas
7. Procés
8. Metodologia
9. Àrees de desenvolupament

1. Què és?

2. Característiques

3. Objectius

El Model Denver proporciona una intervenció primerenca completa i intensiva. Està 
dissenyat específicament per a xiquets menuts amb autisme i es fonamenta en els 
actuals coneixements empírics obtinguts sobre l’aprenentatge dels xiquets menuts i 
dels efectes que té l’autisme sobre el desenvolupament primerenc.

• Equip multidisciplinari, el qual s’encarrega d’implementar un currículum per al 
desenvolupament que abasta tots els àmbits.

• La interacció personal hi té una gran rellevància.

• L’objectiu d’aconseguir de forma natural, fluida, recíproca i espontània la imitació tant 
de gestos com de moviments facials i expressions, a més de l’ús dels objectes.

• Èmfasi en el desenvolupament, tant de la comunicació verbal com no verbal.

• Interés pels aspectes cognitius del joc desenvolupats mitjançant rutines de joc 
didàdiques.

• Col·laboració i participació integral de les famílies.

• Reduir la severitat dels símptomes.

• Accelerar el ritme de desenvolupament de l’alumnat a tots els nivells, tot posant 
l’accent principalment en els nivells cognitiu, socioemocional i lingüístic.

»Píndola formativa 17. ESDM. Model DENVER 
   d’atenció primerenca per a xiquets amb TEA
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4. Destinataris

5. Qui imparteix el 
model?

Està dissenyat per a xiquets i xiquetes amb TEA que comencen la intervenció a partir 
d’1 any (edat cronològica) i la continuen fins als 4-5 anys. El currículum fixa les diverses 
habilitats de desenvolupament des dels 7-9 mesos fins als 4 anys.

Es tracta d’un model multidisciplinari en què treballen junts una gran varietat de 
professionals. La família també és una part important de l’equip, no cal oblidar el 
paper fonamental que juguen les famílies en el desenvolupament òptim dels fills. Cal 
destacar que per a poder utilitzar el model Denver és necessari haver rebut formació 
sobre els coneixements de base, els conceptes i les pràctiques d’aquestes disciplines:

• Psicologia Clínica infantil o del desenvolupament: aquests professionals són els 
responsables de supervisar de forma continuada els aspectes relacionats amb la 
conducta i el benestar emocional del xiquet o la xiqueta.

• Pedagogia Terapèutica (PT) o Pedagogia: aquests professionals solen tindre 
experiència en el desenvolupament i individualització del currículum, en l’organització 
física adequada de l’aula, en la gestió dels horaris, a crear activitats d’aprenentatge 
que abasten diverses àrees del desenvolupament, etc.

• Logopèdia (Al): aquests professionals avaluen inicialment el nivell de parla i el 
llenguatge del xiquet o la xiqueta, l’impacte de les dificultats de la funció oral i motriu; 
també proporcionen informació útil per a l’elaboració dels objectius de comunicació. A 
més, són els responsables de decidir si és necessari utilitzar sistemes de comunicació 
alternativa.

• Teràpia ocupacional (TO): aquests professionals posseeixen una gran experiència en el 
desenvolupament motor i sensorial en la primera infància, així com en coneixements 
sobre el desenvolupament de la conducta adaptativa.

• Anàlisi conductual: aquests professionals realitzen una avaluació funcional de les 
conductes no desitjades, desenvolupen un pla de reforç a la conducta positiva, 
ensenyen els pares i els membres de l’equip a implementar aquest pla i n'examinen 
les dades relatives a l’eficàcia.

• Pediatria: els xiquets i xiquetes amb TEA solen tindre bastants problemes de salut, 
com ara problemes alimentaris, al·lèrgies, trastorns gastrointestinals, dificultats per 
a dormir, etc., problemes controlats pels professionals d’aquesta especialitat.

• Personal auxiliar: proporcionen bona part de la intervenció individual, imparteixen 
el pla segons les directrius del coordinador/a, anoten amb precisió les dades sobre 
els avanços, comuniquen a la resta de l’equip els canvis en l’adquisició i el domini 
de les tasques, informen el coordinador sobre qualsevol esdeveniment o conducta 
inesperats que hagen observat, etc.

• Altres professionals: especialistes en nutrició, fisioteràpia, musicoteràpia, etc.
Quant a l’organització de l’equip, com a nucli central es troba la família i el coordinador. 
Els altres professionals són els encarregats de proporcionar ajuda, supervisió i 
consultoria tant a la família com al coordinador/a. En tractar-se d’una intervenció en 
la qual molts professionals formen un equip, són necessàries certes estratègies de 
comunicació, com per exemple el quadern d’intervenció i les reunions d’equip.
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6. Coordinador/a 
 de cas

La figura del coordinador/a de cas pot ser exercida per qualsevol dels professionals 
que intervenen en el grup, tenint en compte el context i les necessitats del xiquet o la 
xiqueta. Entre les seues funcions trobem les següents:

• Avaluar el xiquet o la xiqueta mitjançant la “Llista de verificació del currículum”.
• Desenvolupar els objectius trimestrals, l’anàlisi de tasques per a cada objectiu, les 

activitats i els sistemes d’obtenció de dades.
• Deixar constància de tot això en un quadern dedicat a la intervenció que s’està duent 

a terme.
• Mantindre contacte constant amb la família.
• Treballar directament amb el xiquet o la xiqueta.
• Assegurar que la intervenció es produeix amb èxit i que el xiquet o la xiqueta està 

progressant.
• Revisar les dades recollides setmanalment.
• Dirigir tots els canvis que siguen oportuns en l’enfocament de l'ensenyament.
• Desenvolupar i implementar plans de reforç per a les conductes positives.
• Consultar els altres professionals quan necessite algun tipus d’informació sobre la 

seua disciplina.
• Proporcionar la formació necessària al personal auxiliar, quan siga necessari.
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7. Procés 0. Avaluació i diagnòstic.

1. IDENTEA-2.
2. ADI-R.
3. ADOS-2.
4. Batelle.
5. Vineland.

1. Llista de Verificació (anual).

És l’eina que s’utilitza per a dissenyar els objectius didàctics de la intervenció. 
S’administra com si es tractara d’un joc. Es completa a través de l’observació directa, 
però també es té en compte la informació aportada per la família o altres professionals 
que treballen amb el xiquet o la xiqueta.

Està composta per 4 nivells que corresponen aproximadament amb els següents 
períodes d’edat del desenvolupament: 12-18 mesos, 18-24 mesos, 24 mesos - 
3 anys i 3-4 anys. Dins de cada nivell s’avaluen habilitats de diversos àmbits del 
desenvolupament: comunicació receptiva, comunicació expressiva, habilitats socials, 
imitació, cognició, joc, motricitat fina, motricitat gruixuda, conducta i autonomia (menjar, 
vestit, condícia, tasques de la llar). El sistema de puntuació és el següent:

• Signe +: per a una execució consistent en els moments adequats.
• Signe +/-: per a una execució inconsistent.
• P (parcial o amb instigació): l’alumnat només és capaç de demostrar l’habilitat de forma 

inconsistent o amb una instigació addicional i els pares o altres persones informen 
d’aquesta, o l’alumnat demostra alguns, però no tots, els passos de l’habilitat.

• N: l’alumnat no és capaç o no vol demostrar l’habilitat i els pares o altres persones 
refereixen la dificultat.

• X: no hi ha oportunitat, o no és apropiat per a aquest alumnat.
 Exemple de llista de verificació del nivell 1 en l’habilitat de joc.

1 La seua conducta s’ajusta a l’ús de cinc objectes diferents
2 Juga de manera independent i apropiada amb 10 joguets d’un pas.  
3 Juga independentment amb joguets que requereixen la repetició d’aquesta acció sobre 

diversos objectes (cércols en suport, poals encaixables).
4 Demostra conductes apropiades de joc en una varietat de joguets d’un pas: llança la pilota, 

apila blocs, col·loca objectes en forats, mou el cotxe pel sòl.
5 Juga independentment amb joguets que requereixen dues accions motrius diferents (traure, 

posar).
6 Juga independentment amb joguets que requereixen diferents accions motrius (posar obrir, 

traure, tancar).
7 Demostra accions convencionals sobre si mateix amb un conjunt d’objectes. 
8 Completa la tasca del joc i el deixa. 

N
N

N

P

P

P

N
N

JOC
Habilitat                 Nivell 1

Ob
se

rv
at

In
fo

rm
ar

 
pa

re
s

In
fo

rm
ar

 
al

tre
s

Co
di



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Programes específics. Píndoles formatives (PF)»281

PROGRAMES ESPECÍFICS. PÍNDOLES FORMATIVES (PF)

2. Objectius (trimestrals). Definició de l’objectiu.

La persona que coordina el cas s’encarrega d’elaborar de dos a tres objectius per a cada 
un dels diferents àmbits de desenvolupament que apareixen en la llista. La intenció és 
que aqueixos objectius es puguen aconseguir en les primeres 12 setmanes.

1. Propietats de l’objectiu:
1. Descripció de l’estímul o l’esdeveniment antecedent que precedeix a la conducta 

(habilitat) i que haurà de provocar-la.
2. Descripció d’una conducta mesurable i observable (habilitat que s’ensenyarà).
3. Criteri que definirà si es domina l’objectiu.
4. Criteri que indique si es produeix un ús funcional i generalitzat de la conducta 

objectiu.

2. Exemples:
1. Comunicació expressiva: (antecedent) Durant els jocs vocals o les 

vocalitzacions intencionades a casa i en el gabinet, (conducta) Isaac utilitzarà de 
forma espontània de dues a tres combinacions diferents de vocal-consonant i 
vocalitzarà cinc o més vegades (criteri de domini) en un període de 10 minuts 
(generalització) al llarg de tres períodes consecutius.

2. Imitació: Durant el joc amb objectes en el gabinet i a casa, quan l’adult s’involucre 
en diverses accions amb objectes, Isaac l'imitarà espontàniament en el 80 % (o 
superior) de 10 o més accions, tant familiars com noves, durant tres sessions 
consecutives.

3. Anàlisi de tasques.

Cada objectiu es divideix en diverses fases, a través d’una anàlisi de la tasca de 
desenvolupament. Aqueixes fases són una seqüència de passos que han de seguir 
per a aconseguir la plena consecució de l’objectiu; també serveixen de guia per a saber 
què s’ha de treballar en cada sessió. Les sessions se centren en ensenyar cada un 
d’aqueixos passos. Exemples:

Habilitat

Imitació

Objectiu

2. Durant el joc amb objectes al col·legi, quan 
l’adult s’involucre en diverses accions amb 
objectes, F. l'imitarà espontàniament en el 
80 % (o superior) de 8 o més accions, tant 
familiars com  noves, durant tres sessions 
consecutives.

Passos d’aprenentatge

1. Imita 1-2 accions, amb ajuda parcial.
2. Imita 1-2 accions, espontàniament.
3. Imita 3-4 accions, espontàniament.
4. Imita 5-6 accions, espontàniament.
5. Imita 7-8 accions, espontàniament.
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4. Registre diari.

Durant les sessions, s’han de fer pauses a intervals regulars (cada 15 minuts) per a 
registrar en el “resum diari” els progressos del xiquet. En aqueix resum es reflecteixen 
els objectius de les 12 setmanes, l’anàlisi de tasques i el rendiment individual del xiquet. 
És una manera molt útil i efectiva de controlar el seguiment del que s’ha ensenyat i de 
l’aprenentatge del xiquet.

5. Inici i assoliment.

És important realitzar un registre en el qual quede constància de la data en què s’inicia 
el procés d’aprenentatge de cada un dels passos, així com la data final en la qual ha 
aconseguit dominar-lo.

V1

+

+

-

-

+

-

V2

+

+

-

-

-

-

V3

+

+

+

+

-

+

V4

+

+

+

+

+

-

PASSOS

1. Segueix 1-2 instruccions, amb ajuda física completa.

2. Segueix 1-2 instruccions, amb ajuda física parcial.

3. Segueix 3-4 instruccions, amb ajuda física parcial.

4. Segueix 1-2 instruccions, amb ajuda gestual.

5. Segueix 3-4 instruccions, només amb ajuda gestual parcial.

6. Segueix 5-6 instruccions, només amb ajudes gestuals.
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6. Planificació d’una sessió i explicació.

Una sessió s’estructura amb una sèrie d’activitats conjuntes, de 2-5 minuts cada una. 
A mesura que avança el procés, les activitats seran més llargues, i arribaran a durar 
10 minuts. Durant una sessió, es poden treballar tots els objectius de l’alumnat i es 
repassaran les habilitats que ja domina.

Les sessions han de començar i finalitzar amb rutines de salutació i comiat. A més, 
s’aniran alternant les rutines amb objectes i les rutines socials sensorials. Quant a 
les activitats, els canvis d’espais i d’activitat són molt importants, ja que d’aquesta 
manera es regulen els nivells d’energia i els interessos de l’alumnat. En cada activitat 
es treballa amb objectius de diversos àmbits, incloent-hi dos o tres objectius diferents 
en cada activitat. A més, un d’aquests sempre ha de ser un objectiu de comunicació. 
Per exemple, les rutines de vestir-se i desvestir-se poden anar acompanyades per les 
rutines de salutació i comiat.

Activitat

Activitat 1.    
Rutina

Activitat 
2. Atenció 
conjunta

Activitat 3. 
Sensorialitat

Esmorzar

Activitat 4. 
Sensorialitat

Activitat 
5. Atenció 
conjunta

Rutina social.
 Rutina

Aula CiL

Aula CiL o 
altres espais 

oportuns

Aula CiL o pati

Pati

Sala sensorial

Aula CiL o pati

Aula CiL

Rutina de salutació

Seguir i assenyalar
objectes

La cerca d’objectes brillants en 
caixes de diferents objectes 

quotidians. Treball d’allò 
tàctil i visual

Rutina esmorze

Circuit per a treballar
les entrades i 

la propiocepció

Seguir i assenyalar objectes

Rutina de comiat

Comunicació i
habilitats socials

Comunicació i
 imitació

Autonomia i motricitat

Autonomia i imitació

Motricitat gruixuda

Comunicació 
i imitació

Comunicació 
 habilitats socials

Lloc Activitat Objectius

ENTRADA

EIXIDA
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7. Informe trimestral per a la família.

L’informe trimestral per a les famílies combina el currículum d’Educació Infantil i el 
model Denver. En l’informe apareixen les habilitats que s’han treballat amb l’alumnat 
i es marca el moment d’aprenentatge en el qual es troba: en procés (EP) o aconseguit 
(A). A més, es fa una redacció informant més detalladament sobre alguns aspectes 
relacionats amb com ha anat l’aprenentatge d’aqueixes habilitats.

8. Avaluació.

Passades 12 setmanes, es revisen els objectius proposats utilitzant com a referència 
els resultats obtinguts, els quals es tornen a avaluar utilitzant la llista de verificació. 
Finalment, s’estableixen nous objectius d’aprenentatge o es repassen els que no han 
sigut capaços d’assolir.

9. Avaluació de fidelitat.

El sistema d’avaluació de fidelitat serveix per a avaluar en quina mesura un adult 
domina les pràctiques d’ensenyament fonamentals per a impartir el model Denver. 
Permet puntuar la qualitat amb què cada una de les pràctiques fonamentals s’utilitza 
en una determinada activitat de joc. S’utilitza una escala de tipus Likert per a puntuar 
cada pràctica de 5 punts, sent 1 “ús molt deficient” i 5 “exemple òptim”. Perquè aquesta 
avaluació tinga un resultat positiu és necessari complir els següents aspectes:

• Obtindre un 85 % o més del nombre de possibles punts en cada activitat de joc.
• Aconseguir unes puntuacions constants de 4 o 5 en cada pràctica.
• No obtindre cap puntuació inferior a 3.

Activitat
1

Activitat
2

Activitat
3

Activitat
4

Activitat
5

Activitat
6Apartat

A. Maneig de l’atenció de l’alumnat.

B. Format ABC.

C. Tècniques implícites en el procés d’instrucció.

D. Modulació de l’estat emocionali anímic i del nivell d’activitat de l’alumnat.

E. Maneig de les conductes no desitjades.

F. Qualitat de la interacció didàdica.

G. L’adult optimitza la motivació de l’alumnat.

H. Ús de l’estat emocional/anímic positiu.

I. Sensibilitat i capacitat de resposta de l’adult.

J. Múltiples i variades oportunitats de comunicació.

K. Llenguatge de l’adult respecte del llenguatge de l’alumnat.

L. Activitat conjunta i variació.

M. Transició entre activitats.
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8. Metodologia 1. Convertir-se en companys/es de joc.

La motivació és imprescindible per a l’ensenyament i per a la interacció amb qualsevol 
xiquet o xiqueta, per tant aquest serà el primer pas perquè l’adult es convertisca en el 
seu company de joc. És necessari tindre materials i activitats que estimulen l’interés, 
l’energia, l’estat d’ànim positiu i l’acostament de l’alumnat. Però no és suficient 
que estiguen centrats en els objectes. Per a poder aprendre de les persones, és 
imprescindible que la seua atenció estiga en la persona, és a dir, hem de posar-nos 
dins del seu centre d’atenció. Una vegada hàgem aconseguit que estiga motivat, cal 
aconseguir que ens pare atenció i se senta còmode amb la nostra presència, i aleshores 
començarem a assumir un paper durant el joc. Es pot començar imitant l’alumnat. Per 
a això agafarem materials idèntics als que està utilitzant i imitarem el que fa (“joc en 
paral·lel”). Finalment, per a adquirir un paper més actiu en el joc són importants dos 
aspectes: controlar els materials i jugar per torns. Si complim tots aquests passos, 
aconseguirem ser el seu company de joc.

2. Rutines d’activitat conjunta.

Una activitat conjunta és aquella en la qual dues persones fan conjuntament aquesta 
activitat cooperativa, amb aquest objectiu. Els companys d’activitat es miren, 
s’intercanvien materials, es comuniquen entre si, comparteixen somriures i diversió. 
Existeixen diversos tipus de rutines d’activitat conjunta:

1. Rutines basades en objectes
En aquest tipus de rutines són els materials els que proporcionen la temàtica del joc. 
Dues persones comparteixen intencions, atenció i diversió amb els objectes. D’aquesta 
manera l’alumnat demostra la seua consciència de l’atenció conjunta mitjançant 
diferents accions com per exemple donar, compartir, mostrar i assenyalar als materials, 
alternar la mirada entre els objectes i l’adult, etc.

2. Rutines socials sensorials
L’atenció de cada participant se centra en l’altra persona, en comptes de fer-ho en els 
objectes. En aquests jocs es dona un alt grau d’interacció i ambdues parts en gaudeixen. 
És una activitat didàdica, és a dir, dues persones estan involucrades en aquesta activitat 
i de forma recíproca juguen per torns, s’imiten, es comuniquen verbalment, per gestos 
o expressions facials. En les rutines socials sensorials els objectes passen a un segon 
pla, sent l’intercanvi social la temàtica principal. Alguns exemples són: jocs de manta, 
cinco lobitos, etc.

3. Rutines de salutació i comiat
Cada sessió ha de començar amb una rutina de salutació i acabar amb la de comiat. Es 
comença amb accions molt simples com captar l’atenció de l’alumnat, moure la mà i 
dir “hola” o “adeu”, suggerint a l’alumnat que ho repetisca. A poc a poc aquestes accions 
seran més complexes, i formaran una xicoteta seqüència d’activitats que consistirà 
a asseure’s, llevar-se les sabates, col·locar-les en una caixa, saludar amb la mà, dir 
o cantar “hola” amb una cançó de benvinguda i imitant els moviments i tal vegada 
realitzar una rutina social sensorial.
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3. Com gestionar les conductes no desitjades?

Les conductes no desitjades tenen conseqüències socials que poden afectar 
negativament el desenvolupament i aprenentatge de l’alumnat, per la qual cosa 
és convenient substituir-les per altres conductes que siguen més acceptades i 
comprensibles a nivell social.

El primer pas és identificar quines són aqueixes conductes no desitjades i registrar 
amb quina freqüència es produeixen. Es desenvoluparà una intervenció amb l’objectiu 
de disminuir-les. Les famílies reben assessorament i entrenament perquè també 
puguen controlar aquestes conductes. En el cas que siguen conductes perilloses 
o destructives caldrà posar-se en contacte immediatament amb l’especialista en 
anàlisi conductual.

El model Denver es basa en els principis dels reforços positius de la conducta. Primer 
cal identificar la funcionalitat que té per a l’alumnat aqueixa conducta no desitjada 
i trobar una altra conducta que podria utilitzar per a aconseguir els seus objectius. 
La finalitat no és eliminar totes les estereotípies, sino augmentar el repertori de 
conductes espontànies l’alumnat. Si aquest repertori funcional augmenta, les 
estereotípies representaran una proporció molt reduïda dins del conjunt de les 
activitats que l’alumnat realitza amb els objectes.

4. Rutines de recollir
És important que els materials es recullen i desen al final de cada activitat ja que 
convé deixar l’espai relativament buit, perquè l’adult siga qui atraga l’atenció de 
l’alumnat. Al principi serà l’adult qui s’encarregue de recollir i col·locar els materials 
dins d’un recipient. A continuació, s’anirà afegint complexitat i variacions, per 
exemple, comptant els elements que s’estan desant, donant ordres a l’alumnat 
sobre on cal col·locar cada material, classificant per forma o color, etc.

5. Rutines d’esmorzar, berenar, etc.
Tant l’adult com l’alumnat realitzen aquesta activitat de menjar alhora. Durant 
aquest temps pot desenvolupar-se molta comunicació intencionada, a més d’altres 
habilitats. La utilització dels coberts per a treballar les habilitats de motricitat fina. 
En menjar farem sorolls com “ummm” o “ahhh” per a fomentar la imitació vocal. 
També es poden abordar habilitats de conducta adaptativa, com netejar, parar 
taula, servir, escudellar, tallar, untar amb un ganivet, etc.

És important que tots aquests tipus de rutines es vagen alternant, ja que cada una 
proporciona un tipus d’aprenentatge.
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9. Àrees
  de
    desenvolupament

El model Denver té molt en compte cinc àmbits del desenvolupament, ja que són 
les principals dificultats específiques de l’autisme durant la primera infància, a més 
es tracta d’eines fonamentals per a l’aprenentatge social en xiquets menuts. Per 
aquesta raó, ofereix informació sobre com abordar cada un d’aquests àmbits.

Desenvolupament de la imitació i el joc
- Ensenyar a imitar.
- La imitació succeeix en molts àmbits.
- La imitació en l’autisme.
- Com s’ensenya a imitar?
- Imitació amb objectes.
- Imitació gestual.
- Imitació oral i facial.
- Imitació vocal.
- Ensenyar el joc sensomotor espontani.
- Ensenyar accions de joc funcional.
- Ensenyar accions de joc simbòlic.
- Ensenyar el joc de rol.

Desenvolupament de la comunicació no verbal
- L’atenció coordinada subjacent a la comunicació.
- Desenvolupament de l’ús i la comprensió dels gestos naturals.
- Tècniques d’intervenció subjacents per als gestos naturals.
- Provocar la coordinació de mirada i gest.
- Com ajudar l’alumnat a “llegir” els gestos d’una altra persona.
- Ensenyar els gestos convencionals de mans i cos.
- Ensenyament de gestos facials expressius.
- Desenvolupament de conductes d’atenció conjunta.
- Donar per a aconseguir ajuda.
- Donar per a compartir o mostrar.
- Assenyalar.
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Desenvolupament de la comunicació verbal
- Desenvolupament típic de la parla.
- Desenvolupament d’un repertori de sons.
- Dels sons a les paraules.
- Pas de les paraules imitades a les paraules espontànies.
- Desenvolupament de les paraules d’acció: els verbs.
- Desenvolupament d’expressions de diverses paraules.
- Llenguatge de l’adult que afecta l’aprenentatge de l’alumnat.
- Alumnat que no progressa en el desenvolupament de la parla.
- Llenguatge receptiu.
- Esperar i sol·licitar la resposta.
- Seguiment de les instruccions verbals.
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»Píndola formativa 18. SCERTS
The SCERTS Model: A Comprehensive Educational 
Approach for Children with Autism Spectrum 
Disorders

Què és?

Característiques

Autoria

Edita

És un model creat des d’un enfocament educatiu integral dissenyat expressament 
per a les persones amb autisme. Es pot aplicar al llarg de tota la vida. A diferència 
d’altres models, l’SCERTS es basa en el treball en entorns naturals dotant dels suports 
necessaris en cada context per a treballar els objectius proposats en cada àrea. 
S’elabora des d’una perspectiva global del desenvolupament de les persones amb 
TEA, que vertebra el seu treball des de les tres àrees principals d’acció que segons el 
model són:

• “SC” Comunicació social.
• “ER” Regulació emocional.
• “TS” Suport transaccional.

Aquest model es basa en les investigacions en:

• Principals desafiaments en TEA.
• Punts forts d’aprenentatge en TEA.
• Desenvolupament infantil i humà.
• Repercussions dels TEA en les famílies.
• Intervencions efectives en TEA.
• Informes i vivències de persones amb TEA.

Prizant, Wetherby, Rubin, Rydell & Laurent, 2006

Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.
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Objectius

Implementació

1. Millorar les competències sociocomunicatives i de regulació emocional de les 
persones amb TEA. Són els dos criteris prioritaris a l’hora de diagnosticar el trastorn i 
per aquest motiu són les dues àrees en les quals es fonamenta.

2. Aquestes dues àrees es desenvolupen a partir de l’àrea de suports transaccionals 
que són els que ajuden a treballar tots els objectius en els seus contextos naturals.

3. Donar estratègies per a millorar la qualitat de vida i previndre dificultats associades.

L’objectiu global és poder ajudar les persones amb TEA a ser independents i persones 
segures en tots els contextos i situacions socials en què es puguen trobar al llarg de les 
seues vides.

• Equip multidisciplinari, treball en equip en entorns naturals al voltant de la persona 
amb TEA i amb la seua família com a part principal de l’equip.

• Especialistes en: Psicologia clínica, Pedagogia, Logopèdia, Teràpia ocupacional, Anàlisi 
conductual, Pediatria.

- Personal auxiliar.
- Tots els professionals i persones que estiguen al voltant de la persona central de 

la intervenció.
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Procés Presenten dues opcions d’avaluació:

1. SAP Ascendent.
2. SAP Descendent.

(SAP “SCERTS Assistance Process”)

1. L’avaluació ascendent se centra en l’observació de la persona en els contextos 
naturals i a partir d’ací, observar i anotar quines són les barreres que es troba en 
cada context en cada àrea. Són les persones del grup de treball les encarregades 
d’observar i anotar les barreres que es traduiran en objectius per a treballar. 
Diferencien entre objectius (que seran a curt termini) i metes (que seran a llarg 
termini).

 Un aspecte important dins d’aquesta avaluació és determinar l’etapa, les metes 
i els objectius seguint les pautes que apareixen detallades a continuació.

 El model es basa en tres etapes de comunicació que corresponen al nivell de 
comunicació de la persona amb els seus iguals. És molt important i rellevant 
aquest aspecte ja que normalment s’avalua a partir de la comunicació i interacció 
de la persona amb TEA amb els adults i en aquest model s’insisteix que l’etapa de 
comunicació es determina per la comunicació que presenta la persona amb TEA 
amb els seus iguals. Per aquest motiu l’observació es demana que es realitze a 
l'entorn natural.

Cada etapa, desenvolupa un currículum amb diferents metes i objectius en cada àrea. 
De les tres etapes es concreta un currículum amb diferents objectius i metes per a cada 
una de les àrees: “SC”, “ER” i “TS”.

2. L’avaluació descendent s’obté a partir dels qüestionaris que s’entreguen i es 
passen a les diferents persones que estan amb la persona amb TEA més temps 
i determinen quins objectius del currículum s’han de treballar. Tot això s’estableix 
i determina en les reunions de coordinació entre tot el grup de treball que està al 
voltant de la persona amb TEA.
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Etapes

Com?

Cada etapa es determina a partir de la comunicació que tinga la persona amb TEA 
amb els seus iguals a l’entorn natural. Finalment amb el protocol que ofereix el model 
SCERTS es concreta l’etapa comunicativa en què es troba, i es desenvolupa així el seu 
pla d’intervenció.

Les etapes comunicatives són:

1. PARELLA SOCIAL: és la persona que utilitza per a comunicar-se amb els seus 
iguals sistemes de comunicació presimbòlica que poden ser: imatges, gestos 
i vocalitzacions. Per exemple una persona que utilitze el PECS com a sistema 
alternatiu a la seua comunicació i es trobe entre la Fase 1 i la Fase 4 però amb només 
la combinació de dos elements en la tira frase“vull aigua”.

2. PARELLA LINGÜÍSTICA: és la persona que utilitza per a comunicar-se amb els 
seus iguals sistemes de comunicació lingüística primerenca; parla, imatges, 
gestos… A diferència de l’etapa de parella social, en aquesta ja hi ha una 
combinació mínima de tres símbols. Per tant, seguint amb l’exemple d’una persona 
que utilitza el sistema alternatiu PECS per a comunicar-se amb els seus iguals, ha 
d’estar ja per la Fase 4 amb la tira frase amb mínim tres elements; “jo vull aigua”.

3. PAREJA CONVERSACIONAL: és la persona que manté una comunicació amb els 
seus iguals mitjançant frases i un discurs de nivell interactiu. En aquesta ocasió 
ja s'utilitzen més de 20 símbols i més de 20 combinacions d’aquests. Tal com 
indica el nom d’aquesta etapa, ens trobaríem amb una persona que és capaç 
de mantindre una conversa amb els seus iguals. Per tant, com en l’exemple de les 
etapes anteriors, aquesta persona es trobaria en la fase 6 del PECS.

Quan es marquen metes, aquestes han de ser:

• Funcionals: plantejar l’equip quina diferència suposarà treballar aqueix objectiu 
en la vida de la persona amb TEA.

• Prioritàries per a la família: saber si els familiars valoren les metes proposades.

• De desenvolupament: saber si corresponen a les capacitats actuals de 
desenvolupament de la persona

En definitiva, es tracta d’individualitzar les metes i els objectius depenent de la persona, 
la família i els contextos d’aquestes persones.
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Metodologia Dins de la filosofia exposada en aquest model, la metodologia és genèrica i global, no es 
concreta en una model únic vàlid per a totes les persones, ja que la seua base se centra 
en el fet que cal personalitzar-la amb els recursos que es tenen, els materials que millor 
s’adapten a la  persona amb TEA i la finalitat i metes que es volen aconseguir.

Així doncs, els elements que ens ofereix el model és un currículum, uns objectius per 
àrees que es divideixen depenent del nivell de comunicació de la persona amb els seus 
iguals i així doncs queden determinats per l’etapa comunicativa.

Per a poder aconseguir tots aquests objectius, la base fonamental és conéixer 
perfectament  la persona amb TEA, saber quins són els seus gustos, les seues qualitats, 
les barreres que es troba i a partir d’això, dissenyar un model d’intervenció totalment 
personalitzat.

Per a tot això, s’utilitzen totes les estratègies, els materials, els programes i les 
metodologies que es coneixen.

Per exemple, una persona amb TEA que es troba en l’etapa de comunicació de parella 
social i l’objectiu que es pretén aconseguir a nivell de comunicació social és que puga 
demanar els aliments que vol per a berenar, s’utilitzarà un tauler de comunicació amb 
bossetes transparents amb els aliments o envasos, tapes, logotips, etc. d’allò que pot 
triar i se li ensenyarà a realitzar l’intercanvi per a fer la demanda amb les seues parelles 
socials. Idea que es basa per exemple, en la Fase I del sistema augmentatiu o alternatiu 
de comunicació PECS.

Un altre exemple podria ser una persona amb TEA que es trobe en l’etapa de parella 
lingüística i amb lectoescriptura adquirida, que ha d’anar a una festa d’aniversari i vol 
evitar-se problemes per no saber què s’espera d’ell o d’ella en aquesta festa, quan 
comença, quan acaba, quin tipus d’activitats es poden presentar al llarg de la festa, 
etc. Se li pot realitzar un panell d’anticipació a nivell visual (text acompanyat de lletra, 
si és necessari), d’allò que esperem que succeïsca, i realitzar així una anticipació i 
estructuració visual per a intentar evitar problemes de comunicació i de regulació 
emocional (evidentment van totalment lligades les dues àrees, quan falla la comprensió, 
es posa nerviós i es desregula; per tant, es treballen les dues a partir dels suports 
transaccionals que es donen en cada àrea), que acaben en problemes de conducta a 
nivell social. Idea que es basa tant en l’estructuració i anticipació del TEACCH com en les 
històries socials de Carol Grey o els guions conversacionals.
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Metodologia Finalment i per posar un exemple de com treballar diferents objectius en cada una de 
les etapes i en cada àrea, visualitzem el següent cas. Una persona amb TEA que es 
troba en l’etapa de parella conversacional i que no és capaç de conéixer i identificar en 
si mateixa els diferents estats d’irregularitat emocional que pateix al llarg del dia, i que 
comença a presentar ferides en les mans d’arrapar-se i blaus de realitzar-se pressions 
amb els dits en les mans. La primera opció que es podria prendre seria que la persona 
realitze un termòmetre propi de les seues emocions i per a començar, seria important 
que en moments de desregulació, una vegada superats, se li faça realitzar un dibuix de 
si mateixa en aqueixa situació i que es pinte d’un color (el que més li abellisca) al qual 
associe aquest moment.

De la mateixa manera, s’anirà treballant la teràpia ocupacional basada en la integració 
sensorial per a persones amb TEA per a poder conéixer a fons el perfil sensorial de la 
persona i dissenyar diferents estratègies que l’ajuden a regular-se en moments difícils.

Al mateix temps, s’haurà de buscar, juntament amb la persona amb TEA, què és el 
que millor s’adapta a la necessitat que té a nivell tàctil de trobar l’estímul que el fa 
arrapar-se o fer pressió amb les mans. Per posar un exemple, l’ensenyarem a realitzar-
se massatges amb diferents objectes per a obtindre aqueixes pressions sense fer-se 
mal i a realitzar-les diàriament com una taula d’entrenament. Així evitarem que tinga la 
necessitat d’exercir tanta pressió quan es deregula. També es pot provar amb diferents 
objectes amb textures, clauers, pilotes o fins i tot poals antiestrés per a intentar canviar 
la seua manera de regular-se ja que quan això posa en perill la salut de la persona, no 
cal eliminar l’actitud però sí que cal intentar canviar-la per una altra en la qual la persona 
no patisca danys.

Tot això explica a la perfecció com mitjançant suports transaccionals i amb diferents 
mètodes, materials i metodologies es poden anar treballant diferents objectius que 
faran que millore la qualitat de vida de la persona amb TEA i de totes aquelles persones 
del seu entorn.
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Àrees del 
desenvolupament 
i components 
curriculars

Programació i 
registres

• SC: Comunicació social: ajudar la persona a millorar progressivament com a 
participant actiu, competent i segur de si mateix en activitats i esdeveniments 
socials.

• ER: Regulació emocional: ajudar la persona a millorar progressivament a conéixer 
i controlar els seus estats d’irregularitat emocional a partir d’estratègies de 
regulació.

• TR: Suport transaccional: oferir els suports necessaris tant materials com 
personals a la persona amb TEA per a cobrir les seues necessitats en tots els 
contextos en què es mou.

Cada una d’aquestes àrees es divideix en dos components curriculars, el primer que 
seria menys complex i el segon que promou una major independència i abstracció::

Requereix d’una planificació molt rigorosa i detallada. Després que es tinga clara 
l’avaluació, cal determinar l’etapa i concretar les metes i els objectius que es volen 
desenvolupar amb la persona amb TEA avaluada. Tot això, tal com s’ha desenvolupat 
en els apartats anteriors, es realitzarà amb tot l’equip de treball. Una vegada finalitzada 
aquesta fase es començarà a dissenyar el pla individualitzat d’intervenció tenint en 
compte els registres que s’han d’adjuntar:

1. Objectius prioritaris setmanals. Cal especificar-hi 8 objectius a curt termini. Hi 
haurà un apartat d’altres valoracions, resultats o recomanacions addicionals. S’hi 
ha de detallar també l’agenda d’activitats de la persona amb TEA diferenciant 
entre matí i vesprada que s’extrau del procés d’avaluació anteriorment 
detallat; “SAP” i en el qual es registraran i quedaran patents les activitats clau 
en què s’intervindrà per a poder aconseguir les metes i els objectius definits 
anteriorment. Finalment, es presenta també en aquest registre el pla per al 
suport familiar en què s’ha de detallar el suport educatiu que es dona, l’activitat 
i la freqüència.

COMUNICACIÓ
SOCIAL

1. Atenció conjunta.

2. Ús simbòlic.

REGULACIÓ
EMOCIONAL

1. Acte de regulació.

2. Regulació mútua.

SUPORT
TRANSACCIONAL

1. Suport interpersonal.

2. Suport d’aprenentatge.
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2. 

Objectius de Comunicació social i 
Regulació emocional

1.

2.

...

AGENDA DE MATÍ

Suport educatiu Activitat Freqüència

...

Objectius de
Suport Transaccional

1.

2.

...

AGENDA DE VESRPRADA

OBJECTIUS PRIORITARIS SETMANALS SCERTS

SAP “SCERTS Assistance Process” PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS

PLA PER AL SUPORT FAMILIAR “SCERTS”

ALTRES VALORACIONS: resultats o recomanacions addicionals
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Avaluació

4. Planificació setmanal. Cal registrar-hi les activitats en una taula setmanal 
tot el que s’ha treballat. Cal anar incorporant setmanalment les activitats, la 
complexitat social d’aquestes, la grandària del grup, els membres del grup i 
les parelles socials, els objectius setmanals i els suports transaccionals. Amb 
aquesta taula resum, s’aconsegueix visualitzar més ràpid com va el progrés 
setmanalment. Posteriorment ho englobarem en un document de planificació 
mensual.

És una avaluació contínua anomenada “SAP” (“SCERTS Assistance Process”). Primer 
per a determinar l’etapa, després per a escollir el currículum, metes i objectius, i per 
a confirmar finalment, si els objectius, les activitats programades, els suports i els 
recursos utilitzats són els correctes per a poder suplir amb èxit les barreres tant per a 
l’aprenentatge com per a la participació social que es van plantejant a la persona amb 
TEA.

3. Registre diari. Cal detallar-hi els objectius en les àrees de comunicació social i 
regulació emocional per a poder poder dur-los a terme a partir de les activitats 
dissenyades per a cada dia. La taula en què quedaria reflectit seguiria aquest 
model:

SAP- Registre diari

Objectius de comunicació social i regulació emocional.

Activitat:   Notes: 

SAP- Registre diari

Objectius de suport transaccional.

Activitat:   Notes: 
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»Píndola formativa 19.
Planificació centrada en la persona (PCP). Una 
metodologia coherent amb el respecte al dret 
d’autodeterminació

Què és?

Què significa?

Des de finals dels anys 80, han aparegut diversos enfocaments nous sobre millors 
formes (pràctiques) de planificar els suports individualment per a cada persona amb 
discapacitat.

Planificació Centrada en la Persona (PCP), pretén que la persona, amb el suport d’un 
grup de persones significatives per a ella, formule els seus propis plans i metes de 
futur, així com les estratègies, els mitjans i les accions per a anar aconseguint avanços 
i assoliments en el compliment del seu pla de vida personal.

Aquesta metodologia està basada en la creença profunda que cap persona és igual a una 
altra i tots tenim diferents interessos, necessitats i somnis, i, per tant, la individualització 
ha de ser i de fet és, el valor central dels serveis que presten suports a les persones. 
A més, en aquest plantejament subjau el respecte al dret a l’autodeterminació de les 
persones amb discapacitat.

“Totes les persones són com la resta de les persones, com algunes persones i com cap persona “ (Speight)

L’expressió Planificació Centrada en la Persona remet a dos significats diferents en relació 
al terme persona. D’una banda, com hem assenyalat, es refereix a una metodologia de 
planificació individualitzada que es realitza des del punt de vista de la persona la vida 
de la qual ajudem a planificar, des dels seus interessos, els seus somnis, els seus punts 
de vista, la seua llibertat, etc. Però, d’altra banda, fa al·lusió a la idea que ens hem de 
centrar en el ser persona.

Tal com apunta Sennett (2003), la Planificació Centrada en la Persona ajuda a evitar 
que la gent es veja privada del control de la seua pròpia vida i que es convertisca en 
una mera espectadora de les seues necessitats i en consumidors de la cura que se’ls 
dispensa. A més posa les condicions per a evitar que les persones senten la particular 
falta de respecte que consisteix a no ser vistos, a no ser tinguts en compte com a 
autèntics éssers humans.

Planificació Centrada en la Persona, com a metodologia coherent amb el respecte a 
l’autodeterminació -dimensió central del concepte qualitat de vida-, entesa aquesta 
des de la doble perspectiva de capacitat i de dret, i compartint una proposta de bones 
pràctiques tant en relació a la persona com a l’organització per a aplicar aquesta 
metodologia.
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Fonaments

Principis de la PCP

• Considera la persona per damunt del diagnòstic o del nivell de discapacitat.

• Usa un llenguatge i imatges comuns, més que termes i argot tècnic professional.

• S’interessa per les capacitats de la persona (fortaleses).

• Dona veu a l’individu amb discapacitat i a aquells que l’envolten amb l’objectiu 
de conéixer la seua història, els seus desitjos i les seues expectatives quant a la vida 
desitjada.

Qualitat de vida

És la combinació de la satisfacció personal amb una adequada condició de vida i 
l’exercici de l’autodeterminació personal, la qual està garantida pels principis bàsics 
dels drets humans

Autodeterminació

Autonomia,  control personal i eleccions.

Prendre decisions per un mateix (o amb suport) en relacione a les condicions de vida.

suports
qualitat
de vida

auto-
determinació

diversitat
funcional
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Objectiu

Condicions per a 
fer una PCP

Procés de la PCP

Millorar la qualitat de vida de la persona amb discapacitat, si bé també és de gran 
utilitat per a un altre tipus de col·lectius, i en general per a tot tipus de persones. La PCP 
és un procés continu i cíclic que consisteix a realitzar una planificació futura que millore 
les àrees de la vida de la persona (salut, oci, necessitats bàsiques, integració laboral, 
autonomia, etc.).

• Desplaçar el poder cap a les persones que reben el servei.

• ●Implicar les seues famílies, els amics o altres persones properes.

• ●Comptar amb una persona coordinadora o facilitadora.

• ●Tindre una visió no restrictiva del futur.

• El grup de suport ha de conéixer els principis i valors de la PCP.

• Compromís d’accions i confidencialitat.

1. Preparació (formació) de la persona amb discapacitat intel·lectual, de la persona 
facilitadora i del grup de suport.

2. Es desenvolupa un perfil personal sobre la base de les següents dimensions, 
limitacions i capacitats):

a. Capacitats intel·lectuals.
b. Conducta adaptativa (habilitats conceptuals, socials i pràctiques),
c. Participació, interaccions i rols socials.
d. Salut (física i mental).
e. Context.

3. S’elabora un perfil de necessitats de suport.
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Com ser el protagonista de la meua vida?
Ajudes per a l’autodeterminació

http://sinomeconoces.blogspot.com.es/2013/09/materiales-pcp-quien-soy.html

Autoconeixement QUI SÓC?

Primer pas de la PCP. Permet conéixer millor la persona, a més d’afavorir el propi 
autoconeixement. Pot donar pistes sobre esdeveniments importants durant la seua 
vida (que, a més, ens orienten sobre l’estat actual de la persona). Es poden incloure 
aspectes bàsics com l’edat, lloc de naixement, centres en els quals ha estat, etc. Es 
tracta, bàsicament, de fer un repàs a la seua història personal. D’altra banda, és una 
bona manera de situar-lo com a protagonista de la seua vida (Eres una persona única, 
amb una història única i vull conéixer-la).

• Quina és la meua història? Com és la meua família?

• Què sé fer bé? Què em costa fer sol? Quines persones m’hi ajuden?

• Què és el més important per a mi? Què m’agrada?

Els meus llocs

Respon a la qüestió on em moc? Reflecteix els llocs en els quals habitualment es 
maneja la persona amb discapacitat. A més d’establir la principals àrees en què cal 
plantejar objectius, ajudarà la persona a ser conscient de la seua presència en diferents 
àmbits (escolar, oci, familiar, etc.).

• Quins són els meus llocs favorits? On passe el temps?

Qui sóc? Què vull? Com aconseguir-ho? Quins passos done? Ho he aconseguit?
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Objectius

Pla

• Què vull canviar? (a casa, al treball?

• Què vull aprendre?

• Què m’agradaria aconseguir? En què vull millorar?

• Quins són els meus somnis?

• Què pense del futur?

• Quines coses he de canviar?

• Quant de temps em costarà? Què faré cada dia?

Suports

Es tracta de definir el cercle de suport de la persona amb discapacitat, tant a nivell 
formal com  informal (tenint cabuda tothom, per exemple, el xofer de l’autobús). Els 
cercles concèntrics serveixen per a col·locar les persones segons la seu major o menor 
presència, o major o menor importància per a la persona (els més importants, els més 
propers). Es poden afegir els espais que es vulga (per exemple, equip d’atletisme, grup 
de ball, etc.). També es poden utilitzar fotos, alguna cosa que potser farà més atractiva 
l’elaboració de la fitxa. Alhora, cal anar parlant sobre quins suports dona cada persona 
i per què són importants per a la persona amb discapacitat. A mesura que s’avance en 
el procés de PCP, es poden definir de manera més específica els rols.

• Qui em pot ajudar? Què necessite?

• Quins problemes em trobaré?

• Com sabré si ho he aconseguit?
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Acció

Avaluació

• Per on comence?

• Quines decisions he de prendre? Com ho faig?

• Com solucione els problemes que han sorgit?

• He de demanar ajuda?

• Estic avançant cap a la meua meta?

• Ho he aconseguit? Què he aprés? Què he millorat?

• Què ha funcionat? Què no ha funcionat?

• Com em sent?

• Quin és el meu objectiu?
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»Píndola formativa 20.
  Comunicació social en TEA

Què és? Segons 
DSM-5

Objectiu

Pràctica

Deficiències persistents en comunicació social i interacció social al llarg de múltiples 
contextos, segons es manifesten en els següents símptomes, actuals o passats. Han 
de complir-se els tres criteris següents:

1. Deficiències en la reciprocitat socioemocional. Rang de comportaments que, 
per exemple, van des de mostrar acostaments socials inusuals i problemes per 
a mantindre el flux d’anada i tornada normal de les converses, passant per una 
disposició reduïda per compartir interessos, emocions i afecte, fins al fracàs a 
iniciar la interacció social o respondre-hi.

2. Deficiències en conductes comunicatives no verbals utilitzades en la interacció 
social. Varien, per exemple, des de mostrar dificultat per a integrar conductes 
comunicatives verbals i no verbals, passant per anomalies en el contacte visual 
i el llenguatge corporal, o deficiències en la comprensió i ús de gestos, fins a una 
falta total d’expressió facial i de comunicació no verbal.

3. Deficiències per a desenvolupar, mantindre i comprendre relacions. Varien, per 
exemple, des de dificultats per a ajustar el comportament en diferents contextos 
socials, passant per dificultats per a compartir jocs imaginaris o per a fer amics, 
fins a l’absència d’interés per altres persones.

L’objectiu principal del treball específic en aquesta àrea és aconseguir que la persona 
tinga una comunicació funcional que el faça estar i participar activament en tots els 
contextos en els quals es mou al llarg de la vida.

La pràctica de l’àrea de la comunicació social implica dissenyar programes fonamentats 
en un marc teòric que, perquè puga ser portat a la pràctica cal disposar de professorat 
degudament preparat; i per a donar suport a la labor del professorat es necessiten 
materials curriculars; per a avaluar els programes es necessiten instruments de 
recollida de dades, etc.

La píndola formativa número 4, explica l’instrument d’avaluació del sistema augmentatiu 
o alternatiu que cal determinar depenent de la persona. ComFor: Precursors de la 
Comunicació. Avaluació de les necessitats de sistemes augmentatius de comunicació 
en autisme i altres dificultats de Comunicació.
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Bases

Passos previs

Aquest aspecte va totalment lligat a l’àrea de comunicació social que es presenta en 
el model SCERTS com la segona àrea d’intervenció i en el primer domini de diagnòstic 
TEA del DSM-5.

Al llarg de la Guia es van desenvolupant aquests aspectes i en aquest quadre resum es 
volen mostrar diferents estratègies de com treballar i entendre la comunicació social 
amb les persones amb TEA.

És important entendre que la varietat de persones amb autisme, comporta una varietat 
de nivells de comunicació dins del mateix espectre. Això fa que hi haja diferents etapes 
comunicatives al llarg de les seues vides i per tant aquest serà un aspecte fonamental 
per a poder treballar la resta d’àrees, igual d’importants en la vida de les persones amb 
TEA.

La comunicació és la base del desenvolupament, per tant, es podran evitar moltes 
situacions d’estrés per a la persona si se la dota d’un sistema de comunicació.

La part del treball a nivell de l’àrea de comunicació social, comença per la personalització 
del currículum detallat en el pla d’actuació personalitzat de la persona amb TEA.

A partir de les estratègies que es redacten per a aconseguir els indicadors d’èxit i 
millorar aquestes habilitats, es pot anar construint la piràmide que portarà a poder 
treballar de manera directa la comunicació i les estratègies que ajudaran la persona a 
aconseguir un major benestar en termes generals en tots els contextos.

Quan es parla de les estratègies que cal seguir per al treball amb les persones amb 
TEA de diferents aspectes, s’ha de tindre en compte que no es pot generalitzar. No 
existeixen dues persones iguals i per tant, no hi ha una única manera de treballar cap 
aspecte amb les persones amb TEA.

Com es diu al llarg de la present Guia, s’ha de personalitzar la intervenció coneixent 
molt bé la persona a tots els nivells. D’igual manera passa amb totes les persones, per 
aquest motiu les aules han de comptar amb ensenyament multinivell, i adaptar-se als 
diferents nivells que es troben dins de l’homogeneïtat d’aquestes.

D’igual manera, s’haurà de presentar la informació de diferents formes, per diferents 
canals i vies (principi del DUA), perquè a totes les persones que estan a les aules, els 
arribe la informació que es vol transmetre.

Quan es parla de comunicació social implica tant la comunicació expressiva com 
la comprensiva i per tant, és necessari ser conscients que la informació arriba per 
diferents canals i com a bons professionals, s’ha d’insistir en la necessitat de conéixer 
molt bé a la persona i saber quin canal serà millor, d’una banda perquè expresse i per 
una altra banda perquè entenga.

S’haurà de realitzar un examen exhaustiu tenint en compte els quatre aspectes 
comunicatius que conformen el llenguatge. Mai es donarà com a vàlid, sense comprovar,  
que el primer i principal en els casos de les persones amb TEA és la comunicació, no 
s’ha de deixar de costat el llenguatge, però el més important és que aprenguen a 
comunicar-se de manera funcional i a entendre el món per a millorar els aspectes tant 
expressius com comprensius de la comunicació.
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Qui
l'implementa?

Serà funció dels docents de suport a la inclusió (especialistes en Pedagogia 
Terapèutica i Audició i Llenguatge), primer determinar què es treballarà, tenint en 
compte l’estil cognitiu, el nivell de desenvolupament, el nivell de comunicació i les 
seues capacitats.

Després el com, buscant els materials necessaris per a la millor comprensió i treball 
amb la persona amb TEA.

Finalment el quan i on, veient si és possible treballar-ho conjuntament amb 
el professional curricular a l’aula ordinària o si és millor treballar ells mateixos 
individualment amb la persona amb TEA. Això es determinarà sempre en conjunt pels 
professionals. Moltes vegades el treball per a ensenyar un sistema de comunicació 
requereix que siga a nivell individual fins que s’arribe al punt de poder generalitzar i 
serà llavors quan es treballe en un context natural.

Per tant, serà funció del professional curricular conjuntament amb el docent de 
suport i l’orientador/a, determinar aquests aspectes i dissenyar el seu pla de suport 
personalitzat tenint en compte els indicadors d’èxit que es volen aconseguir en aquesta 
àrea amb la persona amb TEA.

Com sempre caldrà disposar de registres per a anar avaluant la funcionalitat del pla 
dissenyat i temps perquè puguen coordinar-se  tots els agents implicats en aquesta 
intervenció i observar l’evolució en tots els contextos.

Per a dur a terme una correcta implementació, es tindran en compte tant els suports 
personals com els materials que es detallen en el quadre resum de suport transaccional 
en les dues àrees implicades en aquest procés, que són; l’àrea de comunicació social i 
l’àrea de regulació emocional.

Així doncs, serà el docent d’Audició i Llenguatge, qui en l’entorn educatiu, realitzarà 
una valoració a nivell foneticofonològic, a nivell semàntic, a nivell morfosintàctic, i en 
el nivell  més important i on es troben més barreres socials, la pragmàtica, en la qual 
més s’haurà d’incidir com a norma general. Molt important també en aquest aspecte 
és tindre en compte la necessitat de coordinació i de treball en un context natural, 
coordinació de tots els agents externs que treballen amb la persona amb TEA com 
amb la família per a poder generalitzar els aprenentatges i dotar-lo dels suports que 
siguen necessaris en tots els ambients.
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Estratègies per a la 
implementació

Depenent de l’edat, del context social, educatiu i familiar de la persona central de la 
intervenció, es mostren diferents estratègies que ajudaran a aconseguir els indicadors 
d’èxit marcats. S’espera que servisquen com a exemple i que s’utilitzen personalitzant-
les a cada cas.

Així doncs i per al correcte desenvolupament del pla, es tindrà en compte l’instrument 
d’avaluació. A partir dels resultats del test, s’haurà de començar a treballar amb la 
persona en la implementació del sistema alternatiu o augmentatiu de comunicació.

Moltes vegades es cau en l’error de dir que quan una persona és verbal, tot ho entén 
a nivell oral. No necessàriament és així i s’ha d’intentar donar la informació per molts 
canals fins a trobar quin és el més apropiat perquè la persona arribe a comprendre allò 
que se li presenta.

Se sap que les persones amb autisme són molt visuals i que per tant ho entenen 
millor tot visualment, o, si es trasmet per canal visual. S’han desenvolupat mètodes 
esquematitzats en diferents “píndoles educatives” en la present Guia per a millorar la 
comunicació en les persones amb TEA (vg. les píndoles de la 14 a la 24).

Encara així, en aquesta píndola el que es pretén és dotar d’estratègies que no són 
úniques de la implementació d’un mètode com a tal i que el que pretenen és entendre 
la necessitat de conéixer molt bé el nivell comunicatiu en el qual es troba la persona 
per a poder elaborar el treball específic amb ella.

Així doncs, depenent de la necessitat de suport que requerisca la persona, tal com 
s’indica en el DSM-5, trobem tres nivells de gravetat en l’àrea de la comunicació social.
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NIVELL
DE SEVERITAT

Grau 1

Requereix suport

Grau 2

Requereix un suport 
substancial

Grau 3

Requereix un suport 
molt substancial

Sense ajuda, mostra deficiències en la comunicació social 
que causen alteracions evidents. Mostra dificultats iniciant 
interaccions socials i ofereix exemples clars de respostes 
atípiques o insatisfactòries a les obertures socials d’uns 
altres. Pot semblar que té poc d’interés en les interaccions 
socials.

Per exemple, una persona que és capaç de parlar usant 
frases completes i implicar-se en la comunicació però que 
a vegades falla en el flux d’anada i tornada de les converses 
i els intents per fer amics són excèntrics i habitualment 
sense èxit.

Mostra deficiències greus en habilitats de comunicació 
social verbal i no verbal; els problemes socials són 
aparents fins i tot amb suports; inicien un nombre limitat 
d’interaccions socials i responen de manera atípica o 
reduïda als intents de relació d’uns altres.

Per exemple, una persona que parla amb frases senzilles, 
la capacitat de la qual per a interactuar es limita a 
interessos restringits i que manifesta comportaments 
atípics a nivell no verbal.

Mostra deficiències greus en habilitats de comunicació 
social verbal i no verbal que causen alteracions greus en 
el funcionament. Inicia molt poques interaccions i respon 
mínimament als intents de relació d’uns altres.

Per exemple, una persona amb molt poques paraules 
intel·ligibles que rarament inicia interaccions socials, i que 
quan ho fa, realitza aproximacions inusuals únicament 
per a satisfer les seues necessitats i només respon a 
aproximacions socials molt directes.

COMUNICACIÓ SOCIAL

Així doncs i tenint en compte quin és el nivell de gravetat en l’àrea de comunicació social 
de la persona amb TEA, s’haurà de realitzar el pla de suport, tot pensant en quin serà el 
que millor s’adapte a les seues capacitats prèvies.
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Cal comentar que la comunicació social abasta molts aspectes. Des de la capacitat de 
poder imitar per a implementar un sistema gestual com podria ser el bimodal o gest 
natural per a augmentar la comunicació tant expressiva com comprensiva, fins a la 
utilització d’imatges per a realitzar un intercanvi comunicatiu. La diferència més clara 
respecte a com treballar la comunicació serà si la persona amb TEA és verbal o no. 
Encara així, no hem de deixar-nos portar per la capacitat de parlar de la persona, ja que 
això no serà sinònim que la seua parla siga funcional.

La funcionalitat del seu llenguatge bé siga oral, gestual o pictogràfic s’ha d’extraure 
de l’observació directa de la persona en context natural i amb els seus iguals. És molt 
important realitzar aquesta observació en tots els contextos per a determinar la 
funcionalitat de la seua comunicació. Existeixen registres per a valorar-ho tant en el 
mètode TEACCH, com en el PECS o en l’SCERTS.

Un altre dels aspectes molt important a tindre en compte en aquest àrea és la 
intenció comunicativa a nivell social. Encara que les persones que estem al voltant 
hem d’entendre a respectar i a apreciar la seua intenció comunicativa, el nostre món 
està pensat per a gent neurotípica i social, per tant, caldrà comprovar quins suports 
tant materials com personals van bé a la persona amb autisme per a facilitar-li el 
procés d’inclusió social, i axiò dependrà tant de l’edat com de les capacitats prèvies que 
requereix per a ser un participant actiu, segur i competent a tots els nivells.

Quan es parla de la teoria de la ment, es comenta que la gran majoria de les persones 
amb TEA, no són capaces de posar-se en el lloc dels neurotípics. I és que, tal com s’ha 
anat comentant en aquesta Guia, la seua manera de percebre i de sentir és diferent 
i per tant, s’ha d’insistir que les persones neurotípiques tampoc tenen teoria de la 
ment respecte a les persones amb autisme. Per tant, per a treballar les emocions i 
les estratègies per a aconseguir superar estats d’irregularitat, serà necessari intentar 
posar-se en el lloc de la persona amb TEA. Van molt lligades en aquest aspecte les àrees 
de comunicació social i d’educació i regulació sensorial, per a poder arribar a reconéixer, 
entendre i controlar les emocions, es requereix d’un nivell mínim de comunicació. Per 
a això, s’ha de conéixer el TEA des de dins a partir de tots els estudis que hi ha, de 
tota la bibliografia i de les experiències comptades en primera persona per adults amb 
autisme i persones que viuen amb ells. Treballar amb persones amb TEA requereix de 
formació contínua i constant. S’haurà de tindre en compte la formació a la família i a 
totes les persones que estan al voltant de la persona amb TEA, respecte al sistema de 
comunicació tant alternatiu com augmentatiu que es vulga implementar.

No serà igual treballar amb un xiquet/a menut/da amb autisme que encara no té un 
sistema de comunicació adquirit, que amb una persona en l’etapa de Secundària que 
ja hauria de tindre un sistema adquirit però que igual en aqueix moment, amb el canvi 
de context, requereix de més suports o de noves estratègies sobre aquest tema per a 
adaptar-se en el nou entorn.

Així doncs, existeixen dos llibres molt bons per a treballar amb xiquets menuts la 
intenció comunicativa com són “Parlant ens entenem els dos” i “Més que paraules” del 
Mètode “Hannen” que donen moltes estratègies per a saber com treballar tots aquests 
aspectes a partir del joc. L’ESDM també dona moltes estratègies vàlides i l’SCERTS 
també. El PECS i el Benson Shaeffer se cenyeixen més als passos que s’han de seguir 
per a implementar el sistema de comunicació en concret.
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Quan són menuts en general, cal provocar la comunicació perquè aconseguisquen 
els seus desitjos. Per a això, s’ha d’elaborar un llistat amb tots aquells elements 
motivadors que té l’alumnat tal com explica el mètode PECS i poder així crear 
temptatives de comunicació. Per exemple, amb una xiqueta a qui agraden molt els 
encaixables, se li podran posar a la vista en una prestatgeria a la qual no arribe o en una 
caixa de plàstic transparent, que no siga capaç d’obrir sense la persona adulta. Així es 
crearà la temptativa de comunicació ben siga mitjançant el fet d’assenyalar, l’intercanvi 
d’imatge, la paraula, el gest, la mirada o ambdues coses i a poc a poc anar demanant-li 
més per a aconseguir-ho.

Per a persones més majors es disposa tant del mètode SCERTS, com de diferents 
llibres per a treballar la “Teoria de la Ment” des de les capacitats prèvies fins a les 
més abstractes. Encara així, és cert que és el mètode TEACCH dona estratègies per 
a treballar la comunicació visual (no únicament amb pictogrames), i permet adaptar-
se així a la persona amb TEA. S’ha de contextualitzar l’aprenentatge i encara que la 
persona tinga bona capacitat per a resoldre diferents situacions socials sobre el paper, 
el professional s’ha de cerciorar que és capaç de generalitzar aquests aprenentatges al 
dia a dia i al context natural, si no és així, s’haurà de valorar què està fallant i quins tipus 
de suports tant materials com personals se li poden facilitar (llegir la píndola formativa 
de suport transaccional).

A continuació, es fa una diferenciació entre com treballar amb alumnat amb TEA 
depenent de la seua necessitat de suport. Es diferencia entre persones amb necessitat 
de suport, amb necessitat de suport substancial i amb necessitat de suport molt 
substancial, com marca el DSM-5 per al diagnòstic.

Com en totes les intervencions que es realitzen amb les persones amb TEA i que es 
desenvolupen en d’aquesta Guia, s’haurà de conéixer molt bé la persona. L’equip de 
professionals encapçalat per l’orientador/a haurà de realitzar un examen exhaustiu de 
les diferents capacitats i habilitats a tots els nivells de la persona amb autisme objecte 
d’intervenció. S’hauran de passar els tests corresponents al diagnòstic que donen 
un coneixement profund i necessari per a definir quines seran les millors estratègies 
d’intervenció que s’hauran de desenvolupar en el seu pla d’actuació personalitzat.

A partir de la informació aportada per les famílies i pels agents externs que estan en 
contacte amb la persona amb TEA, de les reunions i entrevistes i de l’observació directa 
en el context natural pels professionals de suport a la inclusió, es desenvoluparà el pla 
d’intervenció personalitzat.

S’haurà de tindre en compte que, de tot allò que es treballe a nivell individual amb 
la persona amb TEA, per a saber que ho ha aprés i generalitzat, s’haurà de realitzar 
observació i seguiment en context real, i crear situacions en les quals s’hagen de posar 
en pràctica els coneixements treballats prèviament.

Tal com es reflecteix en la píndola formativa d’educació i regulació emocional en 
les persones amb TEA, les dues àrees estan connectades i van molt lligades, no es 
pot separar una d’una altra. Depenent de l’edat i del nivell de comprensió, es poden 
desenvolupar més o menys i reconéixer estats que estan enmig dels tres globals que 
s’especifiquen a continuació:
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NECESSITAT
DE SUPORT

- Determinar SAAC per a 
implementar. Tindre en compte 
que encara que la persona siga 
verbal, serà convenient dotar-lo 
d’un sistema augmentatiu per a 
la seua comunicació. Això serà 
favorable tant per a comprendre 
com per a expressar-se, sobretot 
en els primers anys de vida. 
A la llarga, se l’estarà dotant 
d’estratègies que li serviran al 
llarg de la seua vida per a ser una 
persona competent a nivell social 
i segura de si mateixa.

- Elaborar una llista de 
reforçadors, motivadors. Serà 
molt important tant per a forçar 
la comunicació a l’inici com per 
a guiar-la, ja que en moltes 
ocasions tindran la facilitat de 
parlar molt però únicament d’allò 
que els interessa o del que volen 
parlar. 

- Elaborar un registre del tipus de 
comunicació que té la persona i 
el tipus de demandes que utilitza, 
sobretot amb els seus iguals. És 
molt comú que com els centres 
d’interés són tan diferents als 
dels seus iguals, siguen millors 
comunicadors amb les persones 
adultes que amb els seus iguals 
i és un aspecte molt important a 
tindre en compte i a treballar. 

- Treballar la imitació. Necessitat 
d’imitar sobre objectes primer 
per a anar passant a la imitació 
gestual i arribar a la vocal. 
És important acompanyar la 
parla de gestos per a facilitar la 
comprensió i l’expressió en els 
casos que així es requerisca, 
sobretot quan són molt menuts. 
Treballar tant la imitació gestual 
com la vocal mitjançant cançons, 
jocs, etc.

- Determinar SAAC per a 
implementar. Tindre en compte 
que encara que la persona siga 
verbal, serà convenient dotar-la 
d’un sistema augmentatiu la seua 
comunicació. Això serà favorable 
tant per a comprendre com per a 
expressar-se.

- Elaborar una llista de 
reforçadors, motivadors.

- Elaborar un registre del tipus de 
comunicació que té la persona i el 
tipus de demandes que utilitza.

- Treballar la imitació. Necessitat 
d’imitar sobre objectes primer 
per a anar passant a la imitació 
gestual i arribar a la vocal. 
És important acompanyar la 
parla de gestos per a facilitar la 
comprensió i l’expressió en els 
casos que així es requerisca. 
Treballar tant la imitació gestual 
com la vocal mitjançant cançons, 
jocs, etc.

- Atenció conjunta, creant 
temptatives de comunicació i 
augmentant les demandes per 
a realitzar les peticions. Encara 
que siga una persona verbal, és 
molt probable que no utilitze 
el seu llenguatge tant com 
s’esperara. Cal crear temptatives 
de comunicació tant comprensiva 
com expressiva.

- Introduir elements pictogràfics 
per a augmentar la comunicació 
tant comprensiva com  
expressiva. Utilitzar guions 
conversacionals, històries 
socials, tires explicatives, etc. 
Autoinstruccions visuals.

- Determinar SAAC per a 
implementar.

- Elaborar un llistat de reforçadors, 
motivadors.

- Elaborar un registre del tipus de 
comunicació que té la persona i el 
tipus de demandes que utilitza.

- Treballar la imitació. Necessitat 
d’imitar sobre objectes primer 
per a anar passant a la imitació 
gestual i arribar a la vocal.

- Treballar des de la imitació 
gestual fins a la vocal mitjançant 
cançons, jocs, etc.

- Atenció conjunta, creant 
temptatives de comunicació i 
augmentant les demandes per a 
realitzar les peticions. 

- Introduir elements pictogràfics 
per a augmentar la comunicació 
tant comprensiva com expressiva. 
Utilitzar tires explicatives 
senzilles amb passos seqüenciats 
simples per a entendre, associar 
i expressar amb major fluïdesa 
tot allò que va realitzant. 
Autoinstruccions visuals.

- Quan no hi ha possibilitat 
d’abstracció, utilitzar un objecte 
real per a realitzar l’intercanvi 
comunicatiu o l’horari.

- Utilitzar el TEACCH a nivell tant 
d’organització, agendes visuals, 
com de llibres viatgers que 
faciliten la comunicació a partir de 
fotografies reals pictogrames o 
fins i tot, objectes reals.

NECESSITAT DE SUPORT 
SUBSTANCIAL

NECESSITAT DE SUPORT
MOLT SUBSTANCIAL
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NECESSITAT
DE SUPORT

- Atenció conjunta, creant 
temptatives de comunicació i 
augmentant les demandes per 
a realitzar les peticions. Encara 
que siga una persona verbal, és 
molt probable que no utilitze 
el seu llenguatge tant com 
s’esperara. Cal crear temptatives 
de comunicació tant comprensiva 
com  expressiva.

- Introduir elements pictogràfics 
per a augmentar la comunicació 
tant comprensiva com  
expressiva. Utilitzar horaris, 
guions conversacionals, històries 
socials, etc.

- Quan hi ha possibilitat 
d’abstracció, utilitzar la paraula 
(també visual), per a realitzar 
l’intercanvi comunicatiu o l’horari.

- Utilitzar el TEACCH a nivell tant 
d’organització agendes visuals, 
com de llibres viatgers que 
faciliten la comunicació a partir 
de fotografies reals pictogrames 
o fins i tot, objectes reals. És 
important que hi haja una 
molt bona comunicació amb la 
família per a poder preguntar 
què han fet, on han estat, etc. I 
així augmentar la comunicació 
expressiva a través d’imatges 
i de text. Es pot utilitzar per 
exemple l’AraWord per a realitzar 
la verbalització del dia: “Aquest 
matí m’he despertat…” Serveix 
per a organitzar el discurs, 
primer visualment per a, a poc 
a poc, enretirar els suports i que 
sorgisca de manera espontània. 
Autoinstruccions visuals.

- Quan hi ha possibilitat 
d’abstracció, utilitzar la paraula 
(també visual), per a realitzar 
l’intercanvi comunicatiu o l’horari.

- Utilitzar el TEACCH a nivell tant 
d’organització agendes visuals, 
com de llibres viatgers que 
faciliten la comunicació a partir 
de fotografies reals pictogrames 
o fins i tot, objectes reals. És 
important que hi haja una molt 
bona comunicació amb la família 
per a poder preguntar què han fet, 
on han estat, etc. i així augmentar 
la comunicació expressiva a 
través d’imatges i de text. Es pot 
utilitzar per exemple l’AraWord per 
a realitzar la verbalització del dia: 
“Aquest matí m’he despertat…”

- Es realitzarà una anàlisi exhaustiva 
de l’entorn per a determinar els 
suports necessaris perquè la 
persona adquirisca el sistema de 
comunicació i el puga generalitzar.

- Normalment aquest procés 
requerirà de molt de treball 
individual amb la persona amb 
TEA per a, a poc a poc, anar 
generalitzant els aprenentatges a 
tots els contextos i amb totes les 
persones.

- És un treball constant i requereix 
de molta perseverança.

- Implementar aplicacions per a 
millorar la comunicació utilitzant 
tauletes, ordinadors i mòbils. Hi 
ha diferents eines per a poder 
augmentar i alternar el sistema de 
comunicació que tinga la persona.

- Es realitzarà una anàlisi 
exhaustiva de l’entorn per 
a determinar els suports 
necessaris perquè la persona 
adquirisca el sistema de 
comunicació i el puga 
generalitzar.

- Normalment aquest procés 
requerirà de molt de treball 
individual amb la persona amb 
TEA per a, a poc a poc, anar 
generalitzant els aprenentatges 
a tots els contextos i amb totes 
les persones.

- És un treball constant i requereix 
de molta perseverança.

- Implementar aplicacions per a 
millorar la comunicació utilitzant 
tauletes, ordinadors i mòbils. Hi 
ha diferents eines per a poder 
augmentar i alternar el sistema 
de comunicació que tinga la 
persona.

NECESSITAT DE SUPORT 
SUBSTANCIAL

NECESSITAT DE SUPORT
MOLT SUBSTANCIAL
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NECESSITAT
DE SUPORT

- Es realitzarà una anàlisi 
exhaustiva de l’entorn per 
a determinar els suports 
necessaris perquè la persona 
adquirisca el sistema de 
comunicació i el puga 
generalitzar.

- Normalment aquest procés 
requerirà de molt treball 
individual amb la persona amb 
TEA per a, a poc a poc, anar 
generalitzant els aprenentatges a 
tots els contextos i amb totes les 
persones.

- És un treball constant i requereix 
de molta perseverança.

- Implementar aplicacions per a 
millorar la comunicació utilitzant 
tauletes, ordinadors i mòbils. Hi 
ha diferents eines per a poder 
augmentar i alternar el sistema 
de comunicació que tinga la 
persona.

NECESSITAT DE SUPORT 
SUBSTANCIAL

NECESSITAT DE SUPORT
MOLT SUBSTANCIAL

Molt important per a pensar en el model d’intervenció general, ampliar la informació 
d’aquesta píndola amb les “d'Educació i regulació emocional” i la de “Suport 
transaccional”.
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»Píndola formativa 21. PECS. Sistema de 
   Comunicació per Intercanvi d’Imatges

Què és?

Destinataris

Objectius

Un sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació.

Requereix l’intercanvi d’un símbol entre un individu (no parlant) i l’interlocutor per a 
iniciar una petició, fer una elecció, proporcionar informació o respondre.

El PECS comença amb l’ensenyament d’habilitats comunicatives funcionals a l’alumnat 
amb dèficits sociocomunicatius.

Individus de totes les edats i amb una àmplia varietat de desordres comunicatius:

• Significatius dèficits de comunicació.

• Una història o dificultat per a adquirir el llenguatge.

• Xicotets intents comunicatius o d’enteniment de l’aspecte interactiu social de la 
comunicació.

• Nivells diagnòstics d’autisme, retard en el desenvolupament, Síndrome de Down 
amb les característiques a dalt esmentades.

• Nivells diagnòstics de dispràxia i disfàsies severes on els individus no tenen les 
habilitats motrius o ambientals per a utilitzar un llenguatge de signes.

Aprendre a aproximar-se i lliurar la figura que representa l’ítem desitjat a l’altra part 
involucrada en la comunicació.

Aprendre a iniciar la comunicació dins d’un context social.
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Preparant-nos per 
a PECS

Avaluació dels 
reforçadors

Què necessitarem?

És important que preparem el context per a facilitar la comunicació de l’alumnat amb 
TEA.

Construir entorns d’aprenentatge, entorns físics, utilitzant materials interessants 
i activitats útils, utilitzant estratègies específiques per a ensenyar habilitats 
comunicatives concretes.

Construir entorns d’aprenentatge implica crear moltes oportunitats per a comunicar 
(ensenyament incidental):

• Hem de conéixer les habilitats actuals de l’alumnat i poder així treballar en els 
objectius següents (llista de control).

• Temptacions comunicatives.

• Mantindre les expectatives de comunicació.

És important no avançar-se verbalment a les intencions comunicatives de l’alumnat.

És important que realitzem una avaluació exhaustiva dels reforçadors potencials de 
l’alumnat, com:

• Entrevista a les persones de l’entorn de l’alumnat. Existeix una plantilla en el 
manual PECS, per a realitzar una selecció de vocabulari, a partir de les coses que 
li agrada menjar, beure, les activitats que més li agraden, etc.

• Observar l’alumnat en una situació no estructurada de “lliure accés”.

• Hem de dirigir una avaluació formal de reforçadors. D’aquesta forma establirem 
una jerarquia de reforçadors. L’avaluació ha de ser sistemàtica, observant i 
registrant:

• El que fa quan li oferim un objecte, si ho rebutja o bé ho intenta aconseguir.

• El que fa amb l’objecte, si juga amb ell, si el subjecta de forma adequada, 
etc.

• El que fa si intentem llevar-li l’objecte (protesta o no reacciona).

• Veta adherent.
• Carpeta de comunicació.
• Tira d’oració.
• Pàgines soltes per a inserir.
• Plastificadora.
• Tira per a oració.

FASES



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

318»Programes específics. Píndoles formatives (PF)

OBJECTIU:

Intenció comunicativa. “Iniciar peticions”.

En veure un objecte molt estimat, l’alumnat recollirà la imatge de l’objecte i la lliurarà al 
receptor comunicatiu.

En aquesta fase ensenyem les regles de comunicació, com hem d’acostar-nos al 
receptor comunicatiu i com s’ha de lliurar el missatge.

És important tindre present que no és un requisit que l’alumnat discrimine les imatges.

La meta d’aquesta fase és que l’alumnat inicie l’acte de comunicar, per tant, ha d’anar 
primer, ha de ser qui inicie la comunicació.

Aspectes que cal tindre en compte:

• En aquesta fase necessitarem dos educadors, l“ajudant físic” i el “receptor 
comunicatiu”.

• S’ha de presentar només una imatge cada vegada.

• Les primeres sessions de treball han d’allargar-se al llarg de tot el dia, i s’hi 
organitzaran almenys entre 30 i 40 oportunitats de comunicació al llarg del dia.

• Utilitzarem diferents reforçadors al llarg del dia.

• En aquesta fase es proporcionarà el suprt utilitzant el procediment d’ajuda de 
dues persones amb encadenament cap a enrere, on cada un dels educadors ha 
de realitzar una sèrie de tasques per a facilitar aquest aprenentatge.

• Receptor comunicatiu: ha d’atraure l’alumnat, reforçar l’intercanvi amb la 
llei del mig segon. Aparellem a més el reforçament social tangible. Ha de 
calcular el temps exacte a obrir la mà de forma adequada.

• Ajudant físic: ha d’esperar que l’alumnat inicie el moviment. Ha d’ajudar 
físicament  l’alumnat a intercanviar la imatge i ha d’esvair sistemàticament 
les ajudes.

FASE I. COM COMUNICAR-SE
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PASSOS

1. Intercanvi completament estimulat

Mentre l’alumnat aconsegueix l’objecte, l’ajudant físic l’ajuda a agafar el símbol, arribar 
al símbol i deixar-lo en la mà oberta del receptor.

Una vegada, el receptor comunicatiu ha rebut el símbol, ha de donar suport a  l’alumnat 
“caramel, molt bé!, abans de mig segon i li lliurarà immediatament l’objecte desitjat.

2. Enretirant l’assistència física

Enretirant l’ajuda física perquè l’alumnat prenga el símbol i abast la mà del receptor 
comunicatiu de manera independent.

Sempre s’ha d’utilitzar la regla del mig segon, tant per a donar suport com per a lliurar 
l’objecte desitjat.

3. Encobrir la clau de mà oberta

Hem de continuar amb aquest pas fins que l’alumnat realitze la fase 1 de manera 
independent.

Criteri de domini

Intercanvi independent de 3-5 reforçadors amb 2 o més receptors comunicatius en 2 
ambients diferents.
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OBJECTIU:

L’alumnat va al seu tauler de comunicació, trau la imatge, va a l’entrenador, capta 
l’atenció de l’entrenador i deixa la imatge en la mà de l’entrenador.

Cada aprenent ha de tindre el seu quadern.

En aquesta fase hem d’ensenyar a desplaçar-se:

• Cap al receptor comunicatiu.
• Cap al llibre.
• Cap als dos.
• De sala a sala.

El tipus de lliçó que utilitzem en aquesta fase serà seqüencial i l’estratègia 
d’ensenyament, el modelatge.

PASSOS

1. Traure la imatge del llibre de comunicació

Posem una sola imatge en la carpeta de comunicació.

Després es pren l’objecte i es mostra la carpeta de comunicació amb la fotografia.

L’ajudant fa desaparéixer la seua ajuda.

2. Incrementar la distància entre alumnat i docent

El receptor comunicatiu manté tancada la mà prop del seu cos perquè l’alumnat haja 
d’anar una mica més lluny per a intercanviar la imatge. Quan l’intercanvi és completa 
(el símbol a la mà oberta del receptor) verbalment es reforça i es dona accés a l’objecte 
desitjat.

3. Incrementar la distància entre alumnat i  símbols

El llibre s’anirà allunyant i movent d’un lloc a un altre, amb la finalitat que l’alumnat haja 
de desviar-se i accedir a la carpeta de comunicació.

FASE II. DISTÀNCIA I PERSISTÈNCIA
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4. Avaluar i eliminar ajudes addicionals. Persistència

Eliminar totes les ajudes o senyals que puguen recordar a l’alumnat a comunicar-se 
amb el receptor.

• Mirada expectant. Comporta mirar l’alumnat amb una mirada de pregunta: “Què 
vols?”

• Aspectes de l’entorn físic.

• Dramatització. Hem de tindre en compte no caure en l’hàbit d’interactuar  
exagerant massa. Orientació corporal. Mentre t’allunyes cada vegada més de 
l’alumnat, quan els ensenyem a desplaçar-se gradualment, hem de girar-nos 
perquè s’esforce a cridar la nostra atenció fins i tot quan estem d’esquena.

• Contacte visual. De la mateixa manera que l’alumnat pot ser que aprenga a 
esperar que l’atraguem amb la nostra orientació corporal o dramatització, pot 
ser que es faça també dependent del contacte visual.

• Diversos entorns, espais i activitats. Per exemple, si es comença a l’escola, 
caldrà crear immediatament oportunitats comunicatives al pati, a la cafeteria, al 
menjador, a la classe de dibuix, etc.

Criteri de domini

Abans de començar la fase III, l’alumnat ha de poder creuar-la sala, recollir la imatge de 
l’objecte i creuar la sala cap al receptor comunicatiu. L’aprenent ha de tindre entre 5-10 
reforçadors. La fase II es mantindrà permanentment.
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OBJECTIU:

L’alumnat demana objectes que desitja anant al llibre de comunicació, seleccionant la 
imatge desitjada entre una varietat de possibilitats, dirigint-se al receptor comunicatiu 
i donant-li la imatge.

En aquesta fase hem d’ensenyar a triar.

PASSOS

1. Discriminació simple. Objecte molt desitjat versus objecte distractor
La motivació per a triar la imatge correcta és aconseguir l’objecte desitjat i evitar 
l’objecte no desitjat. Cal començar amb objectes molt desitjats enfront dels no desitjats. 
Recordem: Regla del mig segon.

Amb la imatge correcta se l’afalaga, amb la imatge incorrecta no hi ha reacció.

És important recordar que hem d’ordenar de nou les imatges després dels assajos 
correctes.

Quan l’alumnat mostra dificultats en la discriminació de les imatges, podem utilitzar 
diferents estratègies basades en habilitats de discriminació.

a) Distractor en blanc.
b) Grans vs. xicotets.
c) Símbols diferents: veure si un altre li sembla millor.

2.  Discriminació entre múltiples pictogrames preferits
En aquest moment cal determinar si les accions de l’alumnat encaixen amb la seua 
petició, és a dir, si el pictograma triat correspon a l’objecte desitjat.

És important tindre present que hem d’ensenyar sempre en contextos naturals i 
sempre des d’una perspectiva funcional. S’aniran afegint imatges, es continuarà amb 
3, 4, 5 pictogrames diferents d’objectes preferits, i es realitzaran comprovacions de 
correspondència.

1. Mostar els dos articles alhora.
2. Esperar a l’intercanvi.
3. Oferir l’objecte desitjat a l’alumnat.
4. Permetre l’accés l’objecte corresponent o bloquejar l’accés a l’objecte incorrecte.

3.  Buscar en el llibre la imatge específica
Autonomia per a la cerca individual:

• Mirar en el llibre.
• Fer una ullada ràpida per les pàgines.
• Començar a ordenar les imatges.

Criteri de domini
Una vegada aconseguim el criteri de domini hem d’introduir els elements de la Fase II.

FASE III. DISCRIMINACIÓ D’IMATGES
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OBJECTIU:

L’objectiu d’aquesta fase és que l’alumnat demane objectes presents i no presents 
usant una frase de diverses paraules. Cal aconseguir que vaja al llibre i:

1. Agafe la imatge “vull” i la pose en una tira frase.

2. Agafe la imatge del que vol (R+, reforç positiu) i la pose en la tira frase.

3. Traga la tira del tauler de comunicació.

4. S’acoste al receptor comunicatiu i li done la tira frase.

• Quin tipus de lliçó és? Seqüencial.

• Quin tipus d’ajuda es necessita? Física.

• Quina estratègia d’ensenyament s’utilitza? Encadenament cap a enrere, el qual no 
hauria d’ocasionar errors.

Aspectes a tindre en compte:

• No s’utilitzen ajudes verbals durant aquesta fase.

• S’usa l’encadenament cap a enrere per a ensenyar-los la construcció de la tira 
frase.

• Es creen oportunitats per a peticions espontànies al llarg d’activitats funcionals 
de cada dia.

PASSOS

1. Afegir una frase reforçadora a una tira frase

1. Principi d’oració ja està en la tira.
2. Esperar la iniciació.
3. Guiar físicament perquè afegisca una imatge i intercanvie la tira.
4. Llegir ràpidament la tira a l’alumnat i donar-li reforç positiu.
5. Reforçar la conducta en mig segon.

2. Manipular la imatge de “vull”

1. Esperem que l’alumnat inicie la comunicació, l’intercanvi comunicatiu.

2. Ajudem al fet que l’aprenent afegisca “vull” a la tira frase.

3. L’alumnat afegeix de manera independent la imatge a la tira frase i la lliura al 
receptor comunicatiu.

4. El receptor comunicatiu llegirà ràpidament la tira a l’alumnat i li donarà reforç 
positiu.

5. El receptor comunicatiu reforçarà la conducta en mig segon.

FASE IV. ESTRUCTURA D’ORACIÓ
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3. Llegir la tira frase

Ensenyarem a l’alumnat a assenyalar les imatges quan el receptor comunicatiu 
assenyala la tira.

El receptor comunicatiu li proporcionarà l’ajuda necessària ajudant-lo físicament 
perquè assenyale cada imatge alhora que la llegeix.

Posteriorment haurem d’eliminar a poc a poc l’ajuda fins que l’alumnat aconseguisca 
realitzar l’acció de manera independent. I per acabar haurem de facilitar que l’alumnat 
inicie la lectura de la tira frase.

4. La parla

 Afegir una demora de temps constant (3-5 segons) per a animar al fet que parle.

• Reforçar diferencialment la parla (fer una festa).

• És important no insistir en la parla!

• Valorar positivament l’intercanvi.

• No retindre el refor●ador si l’aprenent no parla.

Criteri de domini
Ensenyarem múltiples objectes en una mateixa tira frase.

Després de la
FASE IV

• Després del domini de la fase IV, l’entrenament pren dos camins diferents.

• Cada camí seguit va per separat però de forma paral·lela.

Fase IV
Fase IV + atributs

Fase V
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OBJECTIU:

L’alumnat demana objectes que estan presents i objectes que no ho estan, i ho fa 
anant al seu llibre de comunicació, construint una tira frase que continga la icona “vull”, 
una icona de reforçador, una icona d’atribut i després intercanvia la tira.

L’alumnat usa diverses icones d’atributs i combina atributs per a formular oracions que 
continguen més de tres icones.

A més, haurem d’ensenyar-li a demanar reforçadors específics utilitzant vocabulari 
descriptiu.

PASSOS

1. Construcció de tres imatges en una oració.
 En aquest cas, no es necessita una discriminació de la icona de l’atribut.

2. Discriminar entre icones d’atributs molt desitjats i no  amb atributs.

3. Discriminar entre dues o més icones d’atributs desitjats: comprovació de 
correspondència.

 FASE IV + ATRIBUTS
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OBJECTIU:

L’alumnat haurà d’usar espontàniament una àmplia gamma de funcions comunicatives 
i de vocabulari en una varietat de contextos interlocutors.

L’alumnat pot usar objectes variats i un ampli conjunt de conceptes amb la funció de 
respondre a la pregunta Què vols?

PASSOS

1. Demora 0 segons
Realitzar una pregunta (senyal natural) alhora que s’indica el principi d’oració (ajuda).

2. Incrementar la demora
Allargar gradualment l’interval entre el senyal natural i l’ajuda fins que l’alumnat “venç” 
l’ajuda.

3. Alternar peticions a respostes i peticions espontànies
Finalment ensenyarem l’alumnat a alternar peticions a respostes i peticions 
espontànies i respostes a la pregunta Què vols?

FASE V. PETICIÓ COM A RESPOSTA. Respondre a la pregunta Què vols?
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OBJECTIU:

L’alumnat aprén a comentar, a fer comentaris. Hauran de contindre tots aquests 
elements.

• Sorpresa.

• Canvis que s’esperava.

• Novetat.

• Esdeveniments poc comuns.

PASSOS

1. Contestar la pregunta comentari.

• Triar el tipus de pregunta.

• Sense discriminació del principi d’oracions.

• Preguntar, Què veus? Què sents? Què olores? o Què és?

• Reforçar apropiadament.

2. Discriminar entre els principis d’oració. Hem d’alternar les preguntes Què vols? i 
Què sents?

Hem de reforçar de seguida l’elecció correcta.

FASE VI. COMENTAR

Què sents?

Què veus?
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»Píndola formativa 22. Comunicació total
   (Benson Schaeffer)

Destinataris

Objectiu

Components

Autoria

Definició

Persones amb discapacitat intel·lectual greus i profunda, amb TEA, alumnat amb afàsia 
sense parla, i persones amb trastorns moderats i severs del llenguatge, persones amb 
disfàsia, etc.

Fomentar una producció espontània no verbal.

El programa de Comunicació remarca els aspectes expressius i subratlla la importància 
que la persona no verbal comprenga la importància de la producció de signes tant per a 
aconseguir / obtindre “coses” com per a expressar comentaris.

Es preveu que oferir a l’alumnat no verbal parla signada tindrà com a conseqüència que 
ell produirà primer signes i potser, posteriorment, parla signada i fins i tot parla, però no 
s’impedirà en cap cas la producció del parla.

El Programa de Comunicació total de Benson Schaeffer inclou dos components que el 
defineixen i el diferencien d’altres procediments d’intervenció.

1. El component és la parla signada (l’alumnat produeix parla signada i signes de 
forma simultània).

2. La comunicació simultània (és utilitzada pels adults, terapeutes, pares, 
germans, etc.).

Per tant, dos codis utilitzats simultàniament quan es comuniquen amb les persones 
subjectes de tractament: codi oral o parla i codi signat o signes).

Benson Schaeffer, Arlene Musil, George Kollinzas.

El programa de parla signada per a alumnat no verbal és un programa de comunicació 
total dissenyat per a promoure el desenvolupament de signes de forma espontània, el 
desenvolupament de la parla signada i finalment el llenguatge verbal espontani.
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Fases del 
programa

Metes del 
programa

1a fase. S’ensenyen de forma independent dues tasques. De manera alternativa se li 
ensenya tant l’aprenentatge de signes com la imitació verbal.

Una vegada que l’alumnat realitza espontàniament el signe aprés i compleix amb uns 
criteris d’eficàcia, es passa a l’entrenament del següent signe i posteriorment, abans 
de passar a l’aprenentatge d’un de nou, se l’entrena específicament en la discriminació 
entre els signes adquirits.

2a fase. Al mateix temps, se li van ensenyant les paraules corresponents als signes 
apresos. El terapeuta ja les ha utilitzades prèviament quan les ha ensenyades.

Aqueixes paraules, les ha produïdes el terapeuta durant l’entrenament cada vegada 
que la persona executa el signe (quan fa el signe, l’instructor verbalitza la paraula 
corresponent a aqueix signe amb una equivalència total entre el moviment del 
signe i les síl·labes de la paraula: cada moviment una síl·laba). Passat algun temps 
d’entrenament, l’alumnat comença a unir al signe les vocalitzacions corresponents, 
síl·labes, terminacions de paraules semblants a les quals representa aqueix signe.

Paral·lelament continuen les sessions de logopèdia i se li van ensenyant les paraules 
corresponents, quan siga possible, als signes apresos.

http://hablasignada.divertic.org/index.php?idm=glrecursos.php

• Llenguatge oral espontani.

• Parla signada espontània.

• Llenguatge de signes espontani.
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»Píndola formativa 23. Teoria de la ment (ToM)
  (Lara Beltrán López)

Etapes 
d’adquisició

Què és?

En el desenvolupament neurotípic, aquesta habilitat s’adquireix seguint la següent 
cronologia com a marc de referència:

• 14 mesos: atenció compartida.

• 10 –18 mesos: joc simbòlic.

• 2 anys: comprén que els altres veuen o no veuen coses.

• 18 –30 mesos: comprén estats mentals (pensar, sentir…).

• 3 –4 anys: comprén perspectives visuals d’objectes.

• 3 anys: relaciona emocions amb situacions i comprén el principi veure condueix 
a saber.

• 4 anys: relaciona pensaments amb emocions, descobreix els enganys, comprén 
que les creences poden ser falses i passa la prova de Sally i Ana.

• 5 anys: interpreta emocions relacionades amb projeccions de futur.

• 6 –7 anys: comprén estats mentals complexos o secundaris.

• 9 anys: conscient que es pot ferir els altres, coneix quins comentaris no són 
adequats al context i interpreta sentiments segons la mirada.

La teoria de la ment (ToM, Teory of Mind) ens permet ser capaços de predir estats 
mentals nostres i d’altres (Premack & Woodruff, 1978), fet que ajuda a anticipar 
i modificar comportaments propis i aliens; és a dir, poder inferir estats mentals 
(emocions, pensaments, intencions, etc.) en els altres, i utilitzar aquesta informació per 
a interpretar i predir el comportament dels altres, així com regular i organitzar la pròpia 
conducta.
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Passos previs

Per què cal 
entrenar la teoria 
de la ment?

És important destacar que per a poder desenvolupar la ToM, primer és necessari 
adquirir una sèrie d’habilitats facilitadores, que es correlacionen amb el posterior 
desenvolupament de la cognició social. Aquestes habilitats són:

• Imitació.
• Atenció conjunta.
• Simbolització.

S’adquireixen, habitualment, en edats primerenques i faciliten l’aprenentatge de 
funcions cognitives superiors que intervenen en el desenvolupament del pensament 
social.

En el cas de les persones amb TEA, és habitual que apareguen dificultats en alguna 
d’aquestes àrees, cosa que provoca un risc d’alteracions futures en la comunicació i 
la ToM. Per aquest motiu, és necessari conéixer el desenvolupament de l’alumnat 
en aquestes tres àrees mitjançant mètodes d’avaluació, a més de conéixer el nivell 
de desenvolupament del llenguatge i el context sociocultural de l’alumnat per a fixar 
els objectius de la intervenció. Aquests objectius han de ser significatius i funcionals 
per a l’alumnat i les persones que formen part de les seues rutines en els diferents 
contextos.

El dèficit de ToM en l’alumnat amb TEA suggereix que els problemes en comunicació, 
socialització i imaginació provenen de la seua incapacitat per a representar i atribuir 
estats mentals (Frith, 1989; Leslie, 1987, 1988). Per tant, l’alteració en aquesta àrea 
incideix directament en el fet que la persona no puga identificar-se amb els iguals, 
sentir que pertany a un grup, crear amistats, eixir, etc. Té un gran impacte en totes 
les àrees del desenvolupament i pot comportar l’aparició de comorbilitats com ara: 
depressió, trastorns de conducta, ansietat, etc.

Aquestes dificultats poden concretar-se en:

• Dificultats per a establir interaccions socials positives amb els altres.

• Problemes per a crear i mantindre amistats

• Aparició de conductes i comportaments inadequats al context, en no anticipar la 
repercussió de les pròpies accions en els altres.

• Augment de l’ansietat, aïllament o conflictivitat en trobar-se en un món social 
que no arriba a comprendre del tot (malentesos, enutjos o reaccions inesperades 
fruit de la dificultat de comprensió social).

• Problemes d’integració escolar o laboral.
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Atenció conjunta

Objectius

Habilitat bàsica i imprescindible que s’ha de treballar quan s’adverteix la presència 
de dificultats. Es treballa mitjançant el joc i a partir dels interessos de l’alumnat. Pot 
fer-se de forma espontània, incentivant-ne l’aparició mitjançant algunes accions 
com: assenyalar, amagar joguets, crear situacions en les quals ocórrega alguna cosa 
inesperada, etc.

Es treballa de forma més estructurada seguint els següents passos:

• L’alumnat s’interessa per l’objecte d’una altra persona.

• L’alumnat ens inclou en l’activitat.

• L’alumnat s’adona de les coses que estan fora de lloc i ho indica.

• L’alumnat mostra alguna cosa que ha vist, ha passat o ha fet.

• L’alumnat mostra interés envers les vivències d’una altra persona.

Per a obtindre informació més específica els recursos recomanats són:

- Blog El Sonido de la Hierba al Crecer.

- AutismConsulting.Àrees d’intervenció.

- Modelo Denver de atención primaria para niños pequeños con autismo.

- La atención compartida en el autismo. 

Els objectius plantejats s’establiran sobre la base del nivell de desenvolupament de 
l’alumnat i les necessitats presents. No obstant això, pel que fa a la ToM es treballaran 
perquè l’alumnat desenvolupe les següents habilitats:

• Afavorir la capacitat d’atenció conjunta.

• Afavorir el coneixement i l’associació de les emocions bàsiques i secundàries.

• Establir la percepció global.

• Facilitar la interpretació contextual de diferents situacions.

• Ajudar a l’anticipació de situacions.

• Afavorir l’atribució de sensacions físiques.

• Utilitzar la capacitat de simbolització.

• Aprofundir en el coneixement dels sentits.

• Prendre consciència de les diferents perspectives visuals.

Estratègies i recursos
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Emocions bàsiques 
i secundàries

Treballarem amb l’alumnat l’associació de l’expressió facial amb l’emoció corresponent, 
per a posteriorment etiquetar i interpretar aquestes emocions en diferents contextos 
i situacions, i integrar-les en el pensament de l’alumnat per apoder atribuir estats 
mentals cada vegada més complexos a la conducta pròpia i aliena. Podem utilitzar 
fitxes i altres materials audiovisuals; és important destacar que si partim d’un material 
significatiu i d’interés per a l’alumnat, l’aprenentatge s’integrarà de forma més 
consistent.

Per a obtindre informació més específica, els recursos recomanats són:

- Proyecto Emociones. El Proyecto Emociones Software, és una aplicació que ajuda 
a la millora de l’empatia en l’alumnat amb TEA, desenvolupada per a dispositius 
Android i Windows.

- Autismo Navarra. Las emociones paso a paso.

- Aulaautista. Trabajando habilidades menalistas. 

- El sonido de la hierba al crecer.

- Juego, ¡Qué locura!

Recursos generals • AutisMIND: aplicació Android de suport per a ajudar pares i professionals a 
treballar les habilitats mentalistes en l’alumnat amb TEA.

• http://autismind.com/

• El sonido de la hierba al crecer: ToM paso a paso. 

• Arasaac: Teoría de la Mente.

• En la Mente I. En la Mente II. Marc Monfort, Isabel Monfort.

• Manual de la Teoría de la Mente para niños con autismo. Las personas percibimos, 
sentimos, pensamos o creemos distinto. Anabel Cornago.
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»Píndola formativa 24. Teràpia ocupacional
  (Elisabet Hurtado Ortiz)

Què treballa 
la Teràpia 
ocupacional?

Què és?

Àrees ocupacionals
1. Activitats bàsiques de la vida diària: cura d’un mateix.
2. Activitats instrumentals de la vida diària: activitats que es realitzen a casa i en la 

comunitat.
3. Treball.
4. Educació.
5. Participació. social.
6. Oci.
7. Joc.
8. Descans i somni.

Equilibri ocupacional
“Capacitat d’organitzar convenientment les activitats en què ens involucrem les 
persones. Aquest concepte repercuteix en la nostra salut i en la qualitat de vida.”

Components/destreses de l’acompliment
1. Destreses motrius i praxi: habilitats per a organitzar, planificar i executar 

moviments.
2. Destreses sensoperceptives: localitzar, identificar i respondre a sensacions, així 

com seleccionar, interpretar i organitzar esdeveniments sensorials basats en 
experiències a través dels sentits (vista, oïda, tacte, olfacte, gust, propioceptores 
i vestibulars).

3. Destreses de regulació emocional.
4. Destreses cognitives: planificació i gestió de l’acompliment d’una activitat.
5. Destresa de comunicació i socials.

La Teràpia ocupacional s’ocupa de la promoció de la salut i el benestar a través de 
l’ocupació. Es vol aconseguir l’habilitació dels individus per a realitzar aquelles tasques 
que optimitzaran la seua capacitat per a participar en la societat, i a més la modificació 
de l’entorn perquè reforce la seua participació (Federació Mundial de Terapeutes 
Ocupacionals, WOFT).
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Context i entorn
“Sèrie de condicions o variants, tant internes com  externes, que influeixen en el 
rendiment ocupacional de la persona, i per tant, en la seua independència”:

- Cultural.
- Personal.
- Físic.
- Social.
- Temporal.
- Visual.

OBJECTIUS:

PERSONA AMB TEA

- Dotar d’estratègies per a solucionar les limitacions en les activitats de la vida 
diària: alimentació, vestit, neteja personal, etc.

- Millorar problemes de coordinació oculomanual, coordinació bilateral, dificultats 
en la lateralitat, dissociació de membres superiors i inferiors.

- Fomentar habilitats en motricitat gruixuda i fina: maneig del llapis i les tisores, 
equilibri, praxi, etc.

- Suport per a limitacions en la planificació i organització.
- Dotar d’estratègies per a l’autocontrol i maneig de rebequeries: estratègies 

sensorials per a manejar conductes inapropiades, i actuar davant la frustració i 
l’enuig.

- Oferir suport en problemes d’aprenentatge, a causa de problemes motors o 
sensorials,o per trastorns de modulació sensorial.

ENTORN ESCOLAR

- Valorar el nivell d’autonomia en la realització d’activitats.
- Facilitar l’adaptació i readaptació funcional.
- Valorar, dissenyar, adaptar productes de suport i entrenar per a utilitzar-los.
- Donar estratègies als professionals per a tractar les limitacions en les activitats.
- Facilitar la inclusió amb adaptacions de l’entorn.
- Establir un perfil sensorial, per a establir les necessitats de l’alumnat.
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El terapeuta ocupacional valorarà cada una de les funcions i destreses que intervenen 
en l’activitat, amb la finalitat d’establir que està limitant la consecució d’aquesta, així 
com la necessitat de realitzar diferents adaptacions, tant en l’activitat com en l’entorn, 
per a aconseguir la major autonomia possible de l’alumnat.

FUNCIONS MOTRIUS I PRAXI

- Arc o moviments articulars
- Control postural
- Força
- To muscular
- Resistència
- Reflexos motors: elasticitat, simetria
- Posició de redreçament
- Suport
- Coordinació ull-mà, ull/peu
- Integració bilateral
- Creauament línia mitjana
- Motricitat fina
- Motricitat gruixuda
- Coordinació oculomotriu
- Patrons de la marxa

ASPECTES QUE CAL VALORAR DES DE LA TERÀPIA OCUPACIONAL
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DESTRESES SENSORIALS

TRASTORN DEL PROCESSAMENT SENSORIAL

MODULACIÓ SENSORIAL

1. Hipereactiu
2. Hiporeactiu
3. Cercador de    
    sensacions
Dificultat en la regulació 
de les respostes a certs 
estímuls sensorials.

Li molesten els sons, rebutja 
textures, li molesta la roba, 
dificultats per a neteja 
personal, rebutja jocs de 
parc, rebutja contacte físic, 
molest quan es taca.

Es posa objectes a la boca, 
tolerància alta al dolor, no 
s’adona que està tacat, 
trenca llapis, no es mareja 
amb les voltes.

No s’adona del perill, 
prefereix jocs motors, 
gran velocitat en gronxar-
se, sembla impulsiu i 
desorganitzat.

DISCRIMINACIÓ

Dificultat per a reconéixer 
i interpretar diferències o 
similituds en les qualitats 
dels estímuls sensorials.

Li costa identificar objectes 
pel tacte, no sap on l’han 
tocat, ús inadequat del 
llapis, quan el criden no sap 
exactament des d’on, etc.

MOTOR AMB BASE SENSORIAL

Posturoocular

Dificultat per a controlar 
la postura o la qualitat 
dels moviments, com 
a resultat d’un baix to, 
inestabilitat articular i 
inadequada funcionalitat 
de la visió.

Cau de la cadira, 
moviments no fluids, 
sembla rígid o tou, 
posició de caminar o 
córrer a la gatzoneta, 
dificultats d’equilibri, etc.

Dispràxia

Dificultat per a planificar, 
seqüenciar i executar 
moviments en activitats 
noves.

Dificultat per a aprendre 
activitats noves, 
desorganitzat, poca 
motivació en jocs 
motors, caigudes, etc.

ASPECTES QUE CAL VALORAR DES DE LA TERÀPIA OCUPACIONAL

A més de tindre en compte els aspectes cognitius, conductuals i de l’entorn que 
puguen estar limitant la realització de l’activitat.
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AUTONOMIA

Àrees

Vestit

Alimentació

Problemes associats

- Dificultats de planejament 
motor.

- Problemes de lateralitat.
- Coordinació oculomanual.
- Dificultats d’equilibri: 

bipodal i monopodal.
- Problemes de motricitat 

fina.
- Trastorns de modulació 

sensorial.

1. Problemes posturals:
- To muscular baix.
- Problemes de coordinació 

en moviments de la 
mandíbula.

- Agafa els utensilis amb 
massa o poca força.

- Li cauen els aliments i 
begudes amb freqüència.

- Dificultats per a imitar 
moviments orofacials.

2. Dificultats en el sistema 
tàctil:

- Hiporesponsivitat: sota 
registre i problemes de 
discriminació:
• S’ompli massa la boca.
• Menja purés.
• Presència de baveig.
• Ennuegaments per 

deglutir abans de 
mastegar.

• No s’adona que està 
tacat.

•  Cerca de sabors forts.
• Es posa objectes no 

comestibles a la boca.

Mètodes de treball

- Modelatge.
- Encadenament cap a 

enrere
- Modelatge i imitació.
- Reforç positiu.
- Suport visual.
- Suport verbal.
- Autoinstruccions.

- Embenatge 
neuromuscular.

- Modificació de postura.
- Massatge.
- Estimulació oral.
- Presentació de l’aliment.
- Gestió del temps.
- Anticipació visual o 

verbal.
- Autoinstruccions.
- Reforç positiu.

Estratègies/suports

- Seqüenciació amb 
pictogrames.

- Diferenciació visual 
esquerra-dreta.

- Engrosadores en les 
cremalleres

- Barres de suport per a 
dificultats en l’equilibri.

- Adaptacions en peces 
de vestir: botó click, veta 
adhesiva, etc.

- Eliminar etiquetes 
i seleccionar teixits 
acceptats per l’alumnat.

- Col·locació d’embenatge 
neuromuscular en 
estructures orofacials 
relacionades amb deglució i 
masticació.

- Mobiliari adaptat.
- Adaptació de coberts.
- Col·locació d’embenatge 

neuromuscular per a 
modificar la postura.

- Col·locació de “coixí 
sensorial” (coixí d’aire).

- Col·locació de llastos o 
jupetí de pes.

- Estimulació prèvia amb 
càrrega propioceptiva o 
vestibular.

- Massatge facial, variant 
la direcció sobre la base 
dels objectius que es 
pretenguen aconseguir.

- Contrastos de temperatura.
- Massatge de cavitat oral.
- Elements de masticació: 

Chewy Tube.
- Elements amb estimulació 

vibratòria: Z-vibe o raspalls 
elèctrics.
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AUTONOMIA

Àrees

Alimentació

Problemes associats

- Defensivitat oral:

Hiposensibilitat:
• To muscular disminuït amb 

dificultats de masticació.
• Dificultats per a diferenciar 

sabors i textures.
• Pobra consciència dins de 

la boca.
• Dificultat per a beure amb 

palleta.
• Por a textures 

desconegudes.

Hipersensibilitat:
• Aversió a l’estimulació oral.
• Rebuig de noves textures i 

textures mixtes.
• Dificultats per a netejar-se 

les dents.
• Rebuig al contacte en la 

cara.
• Presència d’arcades.
• No suporta tindre la cara 

tacada.

Mètodes de treball Estratègies/suports

- Aproximacions 
progressives de l’aliment.

- Exploració amb diferents 
sentits.

- Realització de xicotetes 
modificacions en aliments 
tolerats.

- Ús d’elements visuals 
d’anticipació i finalització 
de l’exposició de l’aliment: 
TIMER, rellotge d’arena, de 
cuina, etc.

- Definició del temps 
d’introducció i masticació 
de l’aliment.

- Mostrar clarament 
les modificacions en 
l’alimentació, i anticipar 
la introducció de nous 
aliments.

- Ús de pictogrames per 
a anticipació, o dividir 
l’activitat.

- Tècnica del “plat buit”.
- Oferir un aliment o objecte 

motivador després 
d’introduir aliments no 
tolerats o als quals té 
aversió.
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AUTONOMIA

Àrees

Neteja personal

Problemes associats

1. Control d’esfínters
- Trastorns de propiocepció.
- Sensibilitat tàctil: rebuig del 

vàter.
- Problemes posturals.
- Pors.
- Relacionats amb trastorns 

gastrointestinals.

2. Llavat de mans i cares
- Dificultats de planejament 

motor.
- Problemes de lateralitat.
- Trastorns sensorials.
- Trastorn de coordinació 

bilateral.
- Dificultats en seqüenciació.

3. Raspallat de dents.
- Dificultat en la coordinació 

ócul-manual.
- Problemes de 

propiocepció.
- Sensibilitat oral.
- Dificultats del planejament 

motor.
- Trastorns de dissociació o 

coordinació bilateral.
- Problemes de motricitat 

fina: pinça, subjectació

4. Raspallat de cabell.
- Problemes motors en 

membres superiors.
- Dificultats propioceptives.
- Sensibilitat tàctil.
- Dificultats en el 

planejament motor.
- Problemes en motricitat 

fina: dificultat en 
subjectació.

- Trastorns de dissociació.

- Regulació des del model 
d’Integració Sensorial: 
millorar la consciència 
corporal, habituació a 
estímuls que provoquen 
aversió, etc.

- Activitats de requisits 
previs de motricitat fina.

- Adaptacions en el mobiliari.
- Adaptacions d’utensilis.
- Modelatge.
- Encadenament cap a 

enrere.
- Planificació i anticipació 

visual.
- Autoinstruccions.
- Reforç positiu.

Mètodes de treball Estratègies/suports

- Activitats amb càrrega 
propioceptiva, vestibular, i 
tàctil.

- Activitats per a agafar,  
pinça, augmentar força en 
mans, millorar motricitat 
fina, etc.

- Decoració del bany: que 
siga un lloc agradable.

- Adaptador per a bany.
- Usar tamborets tant 

per al moment d’anar al 
bany, com per a la neteja 
personal.

- Diferents tipus de raspalls 
de dents sobre la base de 
les característiques de cada 
persona.

- Diferents raspalls per al 
cabell (diferents textures, 
duresa, mànecs).

- Canviar el tipus de pasta de 
dents.

- Ús de pictogrames per a 
anticipar la rutina.

- Objectes motivadors per a 
finalitzar l’activitat (joguet, 
cançó, colònia que li agrade, 
etc.).
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L’autoregulació és: “un sistema complex de respostes que permeten a l’individu analitzar els contextos i el 
repertori de respostes amb les quals fer front als ambients, amb la finalitat de decidir el que ha de fer, i que 
permeten avaluar les conseqüències que es desprenen dels seus actes i replantejar-se els seus punts de vista.” 
(Ruiz i Julio, 2013).

REGULACIÓ

Algunes estratègies per a implantar dins de l’aula serien:
- Control d’estímuls: hem de tindre en compte que 

l’alumnat amb TEA percep i integra els estímuls 
sensorials de manera diferent. Pel que seria convenient 
tindre en compte alguns conceptes amb la finalitat 
d’aconseguir un adequat nivell d’alerta.

• Intentar tindre llum natural en lloc de llum 
fluorescent.

• Estar asseguts el més allunyats possibles de la 
finestra, i fer disminuir la llum que reben.

• Intentar no tindre molta decoració a l’aula i evitar 
colors vius.

• Estar al més a prop possible del professorat 
durant les hores lectives, a primera fila, per a 
evitar la distracció dels estímuls que reben d’altres 
companys.

- Mobiliari: el més important és tindre en compte que el 
mobiliari s’ajuste a la grandària de l’alumnat, tenint un 
bon control del seu cos. Sense deixar els peus en l’aire, 
ni tindre la taula molt alta o baixa. Alguns seients que 
permetran rebre inputs sensorials són:

• Seient amb coixí sensorial o d’aire.
• Col·locar en el seient theraband, per a fer resistència 

o donar puntades.
• Canviar la cadira per una fit-ball, amb suport o bé 

alguna cosa desinflada.
• Seients dinàmics, per a poder tindre moviment.
• Seient que permeta tancar-se i fer voltes (seient en 

forma d’ou).

- Racó sensorial: es tracta d’un espai a l’aula, on es 
rebrà menys estímuls sensorials, perquè en moments 
d’excitació puga anar a regular el seu nivell d’alerta. 
Haurem d’introduir elements que li tranquil·litzen, 
sobre la base de les característiques de l’alumnat.

• Tindre coixins o alguna manta o objecte amb pes, 
per a rebre tacte profund.

• Auriculars o música.
• Joguets antiestrés.

• Contes o quaderns per a dibuixar.
• Pilotes antiestrés.
• Suports visuals relacionats amb la regulació 

emocional.

- Joguets antiestrés: perquè la regulació la puga realitzar 
en el seu lloc de treball, en lloc d’haver d’anar-se a un 
altre espai. S’introdueixen elements que permeten la 
seua regulació, depenent de les característiques de 
l’alumnat, pot ser manipulativa, visual, oral, etc. Alguns 
exemples són spinner, mossegadors, pilotes antiestrés 
o elements per a exercir pressió amb les mans, etc.

- Caixes antiestrés: es tracta d’una eina on s’introdueixen 
elements reguladors per a l’alumnat amb TEA, que li 
proporcionaran aqueixos estímuls relaxants evitant 
els problemes conductuals, fins i tot d’autolesions, per 
una desregulació. Han de contindre elements com:

• Sensorials:
• Objectes propioceptius, amb gran càrrega 

de tacte profund, solen produir un efecte 
relaxant. Alguns exemples serien coixins amb 
pesos, pilotes per a fer pressió, elements per a 
estrényer amb diferents textures, etc.

• Elements visuals: amb la finalitat de mantindre 
l’atenció en un altre estímul, evitant mantindre-
la en l’element causant de la desregulació. Serien 
botelles sensorials, pomperos, jocs visuals.

• Altres elements: cascos, música, mordedores, 
elements per a colpejar, etc.

• Elements cognitius: es tracten de materials amb 
suport visual per a aconseguir una regulació 
prenent consciència de l’estat.
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»Píndola formativa 25.
   Percepció sensorial en TEA

Què s’hi pot fer?

Què és?

Moltes persones amb TEA relaten que els seus problemes de processament sensorial 
els incapaciten més que els dèficits en la seua comunicació o conducta social. (Temple 
Grandin).

S’han d’analitzar doncs, les aules i l’entorn educatiu:

• Soroll excessiu (crits, cadires, plats, gots, altaveu, música, timbres, etc.).
• Moviments constants: monitores, persones, etc.
• Colors: en aliments, en cartells, en roba, etc.
• Olors: aliments, colònies, olor corporal, etc.
• Textures: tipus de roba, aliments, temperatura, utensilis, etc.
• Sabors: amarg, dolç, etc.

Aprendre com funcionen els sentits de cada persona amb autisme és una clau crucial 
per a poder entendre cada persona sabent que varia al llarg de la vida.

Tal vegada una de les àrees més problemàtiques de la població amb autisme, és la 
percepció sensorial. Els estímuls rebuts es perceben en forma alterada, com  a 
hipersensibilitat o hiposensibilitat auditiva, visual, tàctil i quinestèsica. Quan una 
intervenció aconsegueix normalitzar en major o menor grau la percepció sensorial, es 
produeix una millora important en la persona amb autisme, que pot llavors integrar la 
recepció d’aquests estímuls de forma organitzada.

“No hi ha dues persones amb TEA iguals, per tant, tampoc cal que tinguen aquest patró 
de percepció sensorial”.

És important conéixer i comprendre diverses característiques i símptomes que presenta una part de 
l’alumnat amb TEA en diferents contextos del centre educatiu (pati, classe de música, menjador, activitats 
extraescolars, etc.).



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Programes específics. Píndoles formatives (PF)»343

PROGRAMES ESPECÍFICS. PÍNDOLES FORMATIVES (PF)

Alteracions de la 
percepció sensorial

Visió

Hipervisió

• Mira constantment partícules diminutes.
• No li agrada la foscor ni els llums brillants.
• L’espanten els centellejos sobtats de llum.
• Mira cap avall la majoria del temps.
• Tanca els ulls o se’ls tapa quan hi ha llums brillants.

Hipovisió

• L’atrau la llum.
• Mira els detalls dels objectes.
• Mou els dits o els objectes davant els ulls.
• Li agraden els reflexos, els objectes de colors brillants.
• Passa la mà al voltant de cada objecte (abraça el seu entorn físic).

Audició

Hiperacúsia

• Es tapa les orelles.
• Té el somni molt lleuger.
• Presenta angoixa en activitats que requereix de so (tallar-se el cabell, estar amb 

animals, les festes). Sobretot sons que són inesperats.
• No li agraden les tempestes, el mar, les munions de gent, etc.
• Eludeix els sons i els sorolls.
• Realitza sorolls repetitius per a evitar sentir altres sons.

Hipoacúsia

•  Colpeja els objectes, tanca les portes de colp.
•  Li agraden les vibracions.
•  Li agrada la cuina, el bany.
•  Li agraden les munions de gent, el trànsit.
•  Esquinça el paper, l’arruga en la mà.
•  L’atrauen els sons, els sorolls.
•  Realitza sorolls rítmics a gran volum.
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Tacte

Hipertàctil

• Li molesten les abraçades, el tacte superficial, les cosquerelles, que el toquen de 
manera inesperada.

• No tolera certes peces de vestir: les sabates posades, li molesten les etiquetes.
• Reacciona exageradament davant la calor, el fred, el dolor.
• No li agrada estar brut, o el desordre. Se sent incòmode en activitats de tacar-se 

(pintura de dits, argila, etc.).
• És selectiu a l’hora del menjar: no li agrada el menjar que té una textura 

determinada.
• Evita la gent.
• Mostra una reacció agressiva davant el tacte (carícies, fregaments).

Hipotàctil

• Li agraden les robes ajustades, la pressió.
• Cerca la sensació de pressió a força d’arrossegar-se davall d’objectes pesats.
• Abraça amb força.
• Li agraden els jocs bruts i fer tombarelles.
• És propens a autolesionar-se.
• Té escassa reacció al dolor i als canvis de temperatura.
• S’introdueix objectes a la boca.
• No s’adona si el toquen o el colpegen.
• Dificultat per a trobar-se objectes a les mans.
• Funcions manipulatives immadures.

Olfacte

Hiperòsmia

• Problemes de condícia.
• Evita les olors fortes.
• Porta posada sempre la mateixa roba.
• S’aparta de la gent.

Hipoòsmia

• S’ol a si mateix, ol les persones, els objectes.
• S’empastifa i juga amb els excrements.
• Li agraden les olors fortes.
• Enuresi (emissió involuntària de l’orina).
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Gust

Hiper

• Menja poc.
• Usa la punta de la llengua per a tastar el menjar.
• Vomita amb facilitat.
• Reclama i desitja certs tipus d’aliments.

Hipo

• Menja qualsevol cosa.
• Llepa objectes i se’ls posa a la boca.
• Menja aliments amb sabors barrejats (p. ex.: agredolç).
• Regurgita.
• Menja qualsevol cosa.
• Llepa objectes i se’ls a la boca.

Propiocepció

Hiper

•  Col·loca el cos en posicions estranyes.
•  Dificultat per a manipular objectes xicotets (p. ex.: botons).
•  Gira completament el cos per a mirar alguna cosa.

Hipo

• Té un baix to muscular.
• Agafa els objectes dèbilment; deixa caure a terra les coses.
• No és conscient de la posició del seu cos en l’espai.
• No és conscient de les sensacions del propi cos (p. ex.: no sent fam).
• Xoca amb els objectes o les persones.
• Sembla cansat. Es recolza contra les persones, les parets, els mobles, etc.
• Entropessa amb freqüència. Té tendència a caure.
• Es balanceja contínuament cap avant i arrere.
• Té mala cal·ligrafia.
• Mostra bastanta descoordinació.
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Vestibular

Hiper

• Té reaccions de por davant activitats ordinàries que impliquen qualsevol tipus de 
moviment (p. ex.: jugar en un gronxador, tobogan,  als cavallets, etc). Pot tindre 
marejos..

• Té por a les altures.
• Mostra inseguretat quan camina o gateja en superfícies desiguals o inestables.
• No li agrada estar cap per avall.
• Es posa ansiós o s’angoixa quan els peus no toquen el sòl.
• Té desequilibris i caigudes freqüents.
• Mostra rigidesa quan puja i baixa escales.

Hipo

• Es diverteix en els tobogans, els cavallets, etc.
• Gira i corre fent voltes contínuament.
• Es balanceja contínuament cap avant i arrere.
• És inquiet, es mou molt.

Integració 
sensorial

Com cal actuar al 
centre educatiu

És la capacitat del sistema nerviós central (SNC) d’interpretar i organitzar les 
informacions captades pels diversos òrgans sensorials del cos (visual, auditiu, gustatiu, 
olfactiu, tàctil, propioceptiu i vestibular) per a entrar en contacte amb el nostre ambient 
i poder respondre de manera apropiada i reeixida a les demandes de l’entorn.

És molt important que cada professional de l’educació conega tot el seu alumnat 
personalment.

A l’aula és necessari controlar:

• Soroll: en moure les cadires, to de veu del professorat i l’alumnat (podem utilitzar 
taps, auriculars, pilotes de tennis en les potes de les cadires per a esmorteir el 
soroll  quan es mouen).

• Llum: no s’ha de col·locar a l’alumnat amb hipersensibilitat visual amb la llum 
directa envers ell (podem utilitzar ulleres de sol). No podem deixar de costat que 
potser certs colors també li provoquen ansietat o estrés.

• Olors: és important controlar les olors a l’aula, tant els corporals com de colònies, 
etc.

• Tacte: cal procurar que l’alumnat amb TEA puga experimentar amb diferents 
textures, sense que s’estresse, a l’aula.
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En aquest apartat s’intenten reflectir diferents 
tècniques que poden ajudar a eliminar les barreres 
que pot trobar la persona amb TEA amb dificultats en 
la integració sensorial. Per a això, tal com s’ha estat 
desenvolupant al llarg d’aquesta Guia, és necessari 
tindre en compte la supervisió, determinació i 
valoració d’un equip multidisciplinari que determine el 
perfil sensorial de la persona i que identifique aquelles 
estratègies vàlides depenent de les característiques 
de l’alumnat amb TEA.

- Habilitar un ambient sensorialment adequat. No 
estressant.  

- Modificar l’ambient per a reduir la sobrecàrrega 
sensorial.

Intervencions segons les necessitats eductives per a l’eliminació de barreres

1. ACCÉS: AMBIENT-CONTEXT

Així doncs, l’especialista en Teràpia ocupacional, en 
concret en integració sensorial en persones amb TEA, 
serà qui verifique quines de les tècniques generals 
detallades a continuació són les adequades per a cada 
persona. S’han dividit, seguint el desenvolupament de 
la present Guia, en tècniques que ajuden a eliminar 
barreres d’accés, de participació i d’aprenentatge en 
el context escolar i poden ser traslladades a la resta 
de contextos per a ser degudament adquirides i 
generalitzades per la persona amb TEA.

Pautes:

1. Fomentar un ambient sensorial adequat a les 
característiques pròpies de l’alumnat amb TEA.

2. Monitorar el nombre d’estímuls que es produeixen 
alhora, i reduir els més irrellevants.

3. Controlar la simultaneïtat d’estímuls en l’ambient, 
per exemple, si hi ha diverses converses, gent 
movent-se, sorolls d’objectes.

4. Evitar situacions estressants, generadores d’ansietat, 
que es troben en l’ambient.

5. Realitzar una llista de possibles d’estímuls 
amenaçadors i dolorosos (gossos bordant, alarmes, 
sirenes de col·legi, nadons plorant, ventiladors, etc.). 
A més, s’ha d’advertir davant un xicotet estímul i 
ensenyar d’on procedeix.

6. Crear una llista d’estímuls agradables per a fer front 
als desagradables en cas d’emergència.

7. Utilitzar un “paraigua de protecció”, és a dir, modificar i 
adaptar l’entorn segons les necessitats de l’alumnat.

8. Determinar el temps d’estimulació davant situacions 
estressants.    
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Visual

Auditiu

Olfactiu

Tàctil

Vestibular

Propioceptiu

Gustatiu

A continuació, es proporcionen una sèrie estratègies per a evitar situacions doloroses per a les persones amb 
hipersensibilitat sensorial:

• Utilitzar llums naturals en compte de les cridaneres o fluorescents.
• Apagar llums innecessaris.
• Emprar llums en compte de focus al sostre.
• Utilitzar ulleres tintades.

• Proporcionar taps per a les orelles.
• Evitar llocs on es produïsquen focs artificials, on hi haja moltes persones, molt de 

soroll (assecadors, màquines d’afaitar, aspiradora, etc.).
• Avisar les persones encarregades de les alarmes d’incendi; canviar el so d’alarma que 

indica l’eixida a l’esbarjo, etc.

• Evitar perfums que provoquen situacions de malestar en la persona
• Evitar menjars que facen olor molt i són poc tolerats per a la persona.
• Realitzar jocs amb diferents olors.

• Anar amb compte amb les textures d’aliments i àpats.
• Utilitzar les peces de vestir que trie l’alumnat per ell mateix, és a dir, roba o teixits que 

puga tolerar.
• Evitar peces de vestir cenyides o ajustades que pressionen, i evitar possibles 

fregaments. Per a tindre contacte amb la persona cal acostar-se sense tocar-la i 
posar-se de cara per a preparar-la visualment.

• Posar-nos peces de vestir a ratlles, ja que estimulen els nuclis vestibulars (referència).
• Familiaritzar el subjecte amb les coses amb què es vol treballar en un futur.

• Treballar la motricitat fina començant per buscar diferents objectes en caixes d’arena, 
cigrons, etc., pastar diferents textures, pintures de dits, etc., per a poder treballar per 
exemple, passar-se els botons, lligar els cordons, passant boles per un fil, etc.

• Seleccionar aliments i àpats tolerats per a la persona, tenint en compte els sabors.
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Visual

Auditiu

Olfactiu

Tàctil

Vestibular

Propioceptiu

Gustatiu

Per a les persones amb hiposensibilitat sensorial es proporcionaran estimulacions extra per als canals que 
funcionen en “hiposensibilitat” com, per exemple:  

• Proporcionar visualment llums de colors o brillants.
• Jugar amb objectes amb moviment (web hop toys)
• Realitzar activitats amb llanternes o llums.
• Ús de joguets i eines antiestrés.

• Fer música amb objectes, mitjançant colpets.
• Realitzar jocs de discriminació auditiva.
●• Treballar amb les vibracions.

• Realitzar jocs amb diferents olors.

• Tocar diferents textures; ús de joguets i eines antiestrés.
• Fer massatges.
• Regalar abraçades.
• Jugar amb plastilina.

• Botar, lliscar-se pel sòl, gronxar-se, etc.
• Córrer, jugar a acaçar i parar, etc.

• Espentar o arrossegar coses.
• Utilitzar jupetí de pesos.
• Utilitzar canelleres de pesos.
• Utilitzar pes en el llapis per a millorar l’ escriptura.

• Ensenyar a no posar-se objectes a la boca, evitar aquestes situacions.
• Usar xiclets de sabors.
• Jugar amb els sabors de diferents menjars.
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Percepció Gestalt

Percepció literal

Perspectiva 
fragmentada

Percepció 
retardada

• Evitar una gran acumulació d’estímuls en l’ambient.
• Proporcionar un temps de descans perquè la persona perceba cada detall sensorial 

com un tot amb la finalitat de desconnectar i facilitar el seu benestar.
• Comunicar per endavant a la persona qualsevol canvi previst, explicant quin serà i el 

perquè. S’ha de fer de manera gradual i sempre amb la participació i col·laboració de 
la persona.

• Descobrir quina modalitat no està filtrant la informació correctament i convertir 
l’entorn en simple.

• Ensenyar la persona a dividir una imatge (visual, olfactiva, gustativa, auditiva, tàctil) 
en unitats significatives.

• Crear estructures i rutines per a fer més fàcils les activitats de cada dia i proporcionar 
seguretat i confiança.

• Deixar tindre un objecte de seguretat per a qualsevol situació nova.

• Explicar clarament el que es vol dir o fer.
• Treballar amb la imaginació.
• Fer ús de situacions pragmàtiques.
• Treballar coses que estiga pensant la persona mitjançant l’expressió de la seua cara.
• Comprendre metàfores i ironies.

• Crear estructures i rutines per a fer l’entorn més predictible, fàcil de controlar i ajudar 
a facilitar la comprensió de les coses que estan fent-se.

• Introduir qualsevol canvi molt a poc a poc.
• Explicar amb antelació què ocorrerà i per què.
• Si la persona pateix prosopagnòsia (no reconeixement de les cares), cal presenta-se 

cada vegada que la veiem. Es pot utilitzar algunes peces de roba i tipus de pentinat 
per a facilitar el reconeixement.

• Treballar amb pictogrames i fotografies per a anticipar diferents situacions.

• Donar temps perquè reba la pregunta, instrucció i treballen en la seua resposta. Les 
persones amb autisme requereixen més temps que altres persones per a canviar la 
seua atenció entre diferents estímuls o modalitats i, per això, els resulta més difícil 
seguir i canviar en les interaccions socials.

Estratègies per a la seua consecució dels objectius proposats
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Agnòsia sensorial

Sobrecàrrega 
sensorial

• Reconéixer els primers signes de sobrecàrrega sensorial. D’aquesta manera es fa 
prevenció i no s’arriba a una situació més extrema. Si es detecten aquests signes, es 
recomana que es detinga l’activitat i es proporcione una estona de recuperació per a 
la persona.

• Proporcionar ajudes similars a les que se’ls ofereix a les persones amb dificultats 
visuals i/o auditives.

• Proporcionar pistes verbals per a identificar objectes o persones.
• Senyalitzar amb sons i/o pictogrames determinades zones de l’ambient.

• Reconéixer els primers signes de sobrecàrrega sensorial. D’aquesta manera es fa 
prevenció i s’evita arribar a una situació més delicada i complicada. Si es detecten 
aquests signes, caldrà proporcionar una sèrie d’activitats i un temps de recuperació 
per a la persona. Per aquest motiu, també és necessari disposar d’un “paquet de 
primers auxilis” (ulleres de sol, taps, joguets, targetes per a demanar ajuda).

- Ajudar l’alumnat mitjançant tècniques de regulació.

- Establir estratègies compensatòries per a afavorir el 
millor funcionament i l’adaptació a l’entorn escolar.

- Si es coneixen les dificultats de l’alumnat, es poden 
anticipar mitjans per a compensar o previndre 
problemes.

2. PARTICIPACIÓ.

Pautes:

- Proporcionar espais sensorialment tranquils. Evitar 
sons forts i estridents. Substituir el so de la sirena 
d’entrada i eixida per música. Evitar reflexos i llums 
forts.

- Proporcionar materials alternatius per a adaptar 
els estímuls de l’ambient. Permetre l’ús d’un 
reproductor de música amb auriculars.

- Vegeu píndola formativa sobre sensibilització, 
de suport transaccional, de teràpia ocupacional i 
d’educació i de regulació emocional en TEA.
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- Conéixer el seu perfil sensorial.

- Identificar els símptomes d’alerta per a aconseguir 
una bona regulació de si mateix.

- Aprendre a regular les emocions per a aconseguir 
un major benestar i equilibri.

- Proporcionar una sèrie de pautes i estratègies per 
a potenciar l’autoregulació sensorial i emocional en 
l’alumnat.

3. APRENENTATGE. Persona amb TEA.

Pautes:

- Utilitzar tècniques individualitzades i personals que 
ajuden la persona a relaxar-se.

- Proporcionar input sensorial controlat i organitzat 
per a ajudar a “estabilitzar o normalitzar” el sistema 
sensorial i permetre-li interactuar més efectivament 
en el seu entorn.

- Deixar-lo prendre decisions pròpies.

- Marcar rutines i normes en l’espai educatiu.

- Fer reforç positiu quan realitze les coses bé.

- Determinar el temps d’estimulació davant situacions 
estressants (es recomana 1 minut i mig).

- Proporcionar diferents materials que ajuden a 
mantindre’s assegut mentre es conserva un nivell 
d’alerta òptim i un bon nivell d’atenció: cacauet, 
corró als peus, llastos, etc.

- Utilitzar joguets i eines antiestrés.

- Fer ús de la regulació entre iguals (que un company 
provoque estímuls, sempre amb una miniformació 
prèvia).
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Dieta sensorial

Sèrie d’activitats planificades que s’incorporen a la rutina diària 
per a ajudar a mantindre el sistema nerviós organitzat i enfocat. 
Prèviament s’identifiquen la sensibilització i les preferències de 
l’alumnat, i a partir d’aquestes es desenvolupa la dieta sensorial 
per part de l’especialista terapeuta ocupacional.

La motxila màgica, caixa o paquet sensorial

Sempre s’ha de tindre a mà una motxila per a reduir aqueixa 
sobrecàrrega sensorial. S’hi poden introduir aquests elements 
(opcional segons el perfil de l’alumnat): pilota pressió, ulleres de 
sol, auriculars, joguets suaus o de goma, els seus joguets favorits, 
targetes que posen “necessite ajuda”, bambolles de sabó, cércols 
de colors…. Això seria com un paquet calmant, però com tot, 
personalitzat i adaptat a la persona i al seu perfil sensorial.

Visual, propioceptiva i tàctil

El nostre lloc secret

Es crearà al centre educatiu un espai especial i diferent per a 
l’alumnat. El lloc serà fosc, amb finestres tancades, amb llums 
fluorescents, brillants o de colors (optatiu), llanternes per a poder 
fer llums, imatges en moviment, etc. Dit això, es realitzaran les 
següents miniactivitats:

- Amb l’habitació totalment a les fosques, l’adult haurà de fer 
llum amb la llanterna i il·luminar un lloc determinat perquè, 
l’alumnat toque aqueixa llum amb la finalitat de comunicar 
la seua localització. Posteriorment, es canviarà el focus de 
llum a una altra part de l’espai i es repetirà aquesta acció.

- Il·luminar amb la llanterna un objecte perquè, el subjecte en 
diga el nom.

- Il·luminar el cos o cara i dir parts del cos.
- Fer moviment amb la llum de la llanterna perquè l’alumnat 

la  seguisca.

Una motxila o paquet sensorial.

Una habitació a les fosques i amb la 
possibilitat de treballar amb els recursos 
esmentats en l’activitat.

Llanternes.

Activitats i tècniques: exemples Materials
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Propiocepctiva, vestibular i visual

Moviment en el circuit

S’arrossegarà pel circuit, rodarà, pujarà, baixarà, saltarà, gatejarà, 
es gronxarà, s’equilibrarà i caminarà seguint cada estacionament 
del circuit.

Visual

Parquetry Block

El Parquetry Block és un joc destinat a la teràpia visual amb la 
finalitat de reeducar els ulls. Està format per quadrats, triangles 
i rombes de diferents grandàries i colors. En aquesta activitat 
s’entrena la còpia de patrons, la memòria visual, els girs, la 
discriminació visual, etc.

Visual, tàctil i propioceptiva

La cerca del tresor

En una fossa d’arena s’amagarà un parell d’objectes favorits de 
l’alumnat i les haurà de buscar.

Una vegada trobats els tresors, se li deixaran cubs i motles per a 
fer figures a l’arena.

Finalment, es pot fer màgia amb l’arena. Li proporcionarem una 
caixa amb arena cinètica de colors, i podrà fer figures lliurement 
mentre treballem la sensorialitat visual i tàctil.

Visual, tàctil i olfactiu

El llibre sensorial

Utilitzarem un llibre màgic per a l’alumnat, que permet tocar 
diferents textures, treballar la motricitat fina (lligant cordons, 
passant boles per un fil, cordant els botons, penjant roba diminuta 
amb pinces simulant jocs simbòlics, etc.), fer olor a diverses 
aromes, etc. En definitiva, és el llibre sensorial.

Un túnel, un matalàs per a saltar, 
matalassos normals per a fer volantins, 
cons, rampes, un objecte gran i pesat, 
un banc i un gronxador (es pot aprofitar 
si n’hi ha un al pati del centre escolar).

Joc Parquetry Block.

Fossa d’arena, objectes preferits de 
l’alumnat, motles de plàstic per a jugar a 
l’arena i arena cinètica.

Llibre especial per a treballar 
sensorialitat.

Activitats i tècniques: exemples Materials
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Tàctil, visual i propioceptiva

Les textures

Es crearà un minicircuit on troben petjades de peus gegants i, 
dins d’aquestes diferents materials amb diferents textures. Per 
exemple, cotons, botons, boles enganxades a la petjada, globus 
desinflats, fregalls, escuma EVA, paper adhesiu, plastilina, espuma 
d’afaitar, etc. L’alumnat passarà per damunt de les petjades per a 
sentir les diferents textures, a més es poden tocar amb les mans.

Propioceptiva, vestibular, visual

Fet i amagar

El típic joc de fet i amagar es pot disfressar amb alguna 
temàtica per a motivar l’alumnat amb TEA (es pot decorar 
l’espai, pintar-nos la cara, posar-nos una disfressa, etc.). Es 
pot jugar amagant persones o objectes.

Propioceptiva, auditiva, i visual

Ballem?

Es posarà música agradable i es provocarà un ball programat 
(poden treballar-se els colors, les parts del cos o situacions 
quotidianes de la rutina, les vocals…). Fins i tot en les cançons 
es poden treballen gestos relacionats amb les rutines, fent 
vincular la sensorialitat a les deficiències en la comunicació no 
verbal i als patrons repetitius en rutines.

Tàctil

La màquina de les abraçades

Aquesta màquina proporciona una pressió profunda que provoca 
una reducció de la hipersensibilitat i ajuda a calmar el el sistema 
nerviós.  “La màquina d’abraçades és un dispositiu que consta 
de dos suports laterals encoixinats que estan subjectes a la part 
posterior formant una espècie de V. La persona s’introdueix entre 
aquests suports i mitjançant una palanca s’administra la pressió 
necessària. La palanca fa funcionar un cilindre d’aire que fa que els 
dos suports s’ajunten.” A més, la persona pot triar el nivell de pressió 
que vol estimular. (Bogdashina, 2003: 153). Aquesta màquina es pot 
substituir si es considera necessari per roba ajustada o embolicar 
l’alumnat en una manta per a proporcionar-li aquest input.

Petjades amb diferents textures (cotó, 
botons, globus, fregalls, goma eva, 
bales, plastilina, espuma d’afaitar, etc.)

Un espai per a realitzar l’activitat, 
pintura de cara, disfresses i objectes 
d’interés.

Cançons i vídeos que s’hi relacionen, 
amb coreografia.

Dispositiu màquina 
de les abraçades.

Activitats i tècniques: exemples Materials
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Vestibular, propioceptiva, visual i tàctil

La pilota gegant

Amb una pilota suïssa es faran els següents exercicis:

- Moure la pilota d’un punt a un altre.
- Fer que pot i intentar agafar-la.
- Arrossegar la pilota.
- Llançar-la la pilota.
- Que l’alumnat es gite i passar-li la pilota per damunt, donant-li 

pressió pel cos.

Vestibular i propioceptiva

L’espai

El protagonista d’aquesta activitat és el jupetí de pes, aquest 
se li posarà a l’alumnat i això farà que pese més, i l’estimularà. 
D’aquesta manera, se simularà estar en l’espai, desplaçar-se 
com els astronautes, agafar coses, etc. A més, per a millorar la 
forma de caminar, se substituirà el jupetí de pesos per pesos en 
els turmells, on l’alumnat caminarà sobre un matalàs amb ajuda o 
sense l’ajuda de l’adult.

Tàctil, propioceptiva

Tengo duendes en las piernas

Es treballarà amb el conte Tengo duendes en las piernas perquè s’hi 
familiaritzen. Posteriorment, es faran miniactivitats i estratègies 
vinculades amb el llibre. Per exemple, posar una cinta elàstica en la 
cadira, subjectant-hi les cames. D’aquesta manera, li proporciona 
un input que el frena i el fa sentir les cames; una altra activitat 
seria pintar-lo com a protagonista del conte amb pintura de dits 
o colors…

Pilota suïssa.

Jupetí de pes o d’arena.

Pintures, cinta elàstica, corrons, llastos i 
conte Tengo duendes en las piernas.

Activitats i tècniques: exemples Materials
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Definició

Conducta

És un enfocament per a fer front als problemes de conducta que implica posar remei 
a les condicions ambientals i els dèficits en habilitats. (Carr, 1995).

L’ACP centra l’atenció a donar suport a la creació de contextos que incrementen la 
qualitat de vida, fent que les conductes problemàtiques siguen menys eficients i 
rellevants i que les conductes alternatives siguen més funcionals.

La intervenció preventiva no consisteix a actuar quan la conducta ja s’ha produït, sino 
en què es pot fer per evitar que la conducta torne a aparéixer en una mateixa situació i 
incentivar l’aparició de conductes comunicatives més ajustades.

La prevenció en les persones que presenten necessitats educatives greus i permanents 
implica conéixer la naturalesa dels diferents trastorns, les característiques individuals 
de les persones, així com la influència del context sociocultural en què ocorre. D’aquesta 
manera, a l’hora d’elaborar un programa de prevenció de conductes desafiadores, 
es tindran en compte propostes alternatives i modificacions dirigides no solament 
a l’alumnat sinó també a canviar l’entorn, a eliminar aquelles barreres que faciliten 
l’aparició d’aquestes conductes.

Relacionat amb aquest concepte tenim la definició de suport segons l’AADI (Associació 
Americana de Discapacitat Intel·lectual), “recursos i estratègies que promouen els 
interessos i les metes de les persones amb dificultats o sense dificultats, i que fan 
possible l’accés a recursos, informació i relacions en entorns de treball i de vida integrats 
que incrementen la interdependència i la independència, la productivitat, la integració 
en la comunitat i la satisfacció.”

“Per a eliminar els problemes de conducta de l’alumnat amb TEA
cal ser capaç de comprendre i donar sentit a aqueixa conducta,

i donar sentit a la conducta significa comprendre el seu autisme”
Whitaker, 2001

Manera de ser de l’individu  i conjunt d’accions que du a terme per a adaptar-se al 
seu entorn. La conducta és la resposta a una motivació en què estan involucrats 
components psicològics, fisiològics i de psicomotricitat. La conducta d’un individu, 
considerada en un espai i temps determinats s’anomena comportament.

Encarta

»Píndola formativa 26.
   Suport conductual positiu (ACP)
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Què són les 
alteracions de 
conducta?

Continu de 
conductes 
inadequades

Les expressions de comportament de totes les persones, les característiques de totes 
les persones i la seua interacció amb l’entorn.

No podem canviar les conductes problemàtiques de l’alumnat si no modifiquem 
l’ambient. Que una conducta siga considerada problemàtica dependrà de la intensitat, 
la freqüència i les conseqüències que tinga per a l’individu i el seu context.

Podem trobar des de:

- Hàbits molestos.
- Coses que vull que canvien.
- Conductes que causen problemes.
- Conductes que impedeixen rutines diàries.
- Conductes que impedeixen l’aprenentatge.
- Conductes que causen dany i destrucció.
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ICAP problemes de conducta: classificació en 8 categories

1. AUTOAGRESSIONS.
Es fa mal al seu cos: autocolpejar-se, mossegar-se, pessigar-se, arrapar-se, furgar-se. 
Vomitar i tornar a ingerir els aliments. Consumir substàncies no comestibles.

2. AGRESSIONS ALS ALTRES. 
Heteroagressivitat. Causa dolor físic a altres persones o animals.

3. DESTRUCCIÓ D’OBJECTES.
Deliberadament trenca, desfigura o destrueix objectes.

4. CONDUCTA DISRUPTIVA.
Interfereix en les activitats d’altres persones.

5. HÀBITS ATÍPICS I REPETITIUS.
Conductes no habituals, estranyes, que es repeteixen contínuament.

6. CONDUCTA SOCIALMENT OFENSIVA.
Conducta que ofén els altres.

7. RETRAÏMENT O FALTA D’ATENCIÓ.
Problemes de relació o problemes a l’hora de fer atenció.

8. CONDUCTA NO COOPERATIVA.
Refusa obeir, assistir a classe o al treball.

Podem diferenciar entre conductes problemàtiques i conductes desafiadores.

• Conductes problemàtiques. Quan per la seua intensitat, durada o freqüència 
afecten negativament el desenvolupament personal de l’individu, així com les 
seues oportunitats de participació en la comunitat (Emerson, 1995).

 Tenen una funció per a la persona que la realitza o exerceix. A més, exigeix un 
sobreesforç del sistema de suports per a atendre adequadament les necessitats 
de la persona.

• Conductes desafiadores. Conductes culturalment anormals la intensitat, 
freqüència o durada de les quals és probable que pose en perill la seguretat 
física d’altres persones o que limite l’ús de les oportunitats normals que ofereix 
la comunitat, o fins i tot que negue l’accés a aqueixes oportunitats (Emerson, 
1995).
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Factors que 
faciliten l’aparició 
de conductes 
problemàtiques

Principis

Característiques

Peculiaritats de les persones amb TEA.

- Limitacions cognitives: ceguesa mental i pensament visual.

- Alteracions sensorials: hipersensibilitat i hiposensibilitat.  

- Problemes de comunicació: expressió de preferències, expressió de necessitats 
i desitjos.

- Interessos especials: sensorials, d’estructuració, absència d’interessos socials.

- Dificultats en:

• Normes socials.
• Alteracions sensorials.
• Regulació emocional.
• Autocontrol.
• Comprensió de l’entorn.
• Llenguatge i comunicació.
• Anticipació.
• Atenció.
• Inflexibilitat.

Els principis d’una intervenció efectiva són:

• Centrar la intervenció sobre l’entorn i no tant sobre l’individu. Hem d’avaluar 
quines són les barreres per a l’accés i la participació que provoquen aquestes 
conductes.

• Definir clarament la conducta problema.

• Abans de dissenyar un pla personalitzat per a modificar la conducta problema és 
important que existisca un consens sobre la conducta que cal modificar.

• És important, el treball en equip i el treball col·laboratiu.

- Està basat en l’avaluació funcional que vinculen variables ambientals amb la hipòtesi 
relativa a la funció de la conducta problema.

- L’objectiu principal és ensenyar habilitats alternatives a la CP i adaptar l’ambient per a 
fer disminuir les possibles barreres per a l’accés i la participació.

- Parteix del respecte a la persona i com a meta té millorar la seua qualitat de vida.

- Mesura l’èxit del programa en l’increment de l’a conducta alternativa i la disminució 
de la CP.
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Fases del procés

Com?

1. Identificació i classificació. Per a poder iniciar una intervenció sobre una conducta 
problemàtica cal identificar-la i reconéixer-la prèviament. Per a això haurem 
d’analitzar el dia a dia de la persona.

2.  Establir l’equip de suport. Es constitueix un equip del qual formaran part les 
persones que estiguen en contacte habitual amb la persona, la família, els membres 
de l’equip multiprofessional.

3.  Acords inicials. Els professionals de suport estableixen acords sobre com abordar 
les diferents qüestions de las CP.

4.  Avaluació funcional. S’exposen els procediments per a arribar a comprendre la CP 
abans d’elaborar el pla d’intervenció. Cal planificar el temps que s’utilitzarà per a 
emplenar els registres.  

• Identificar i descriure operativament les conductes problemàtiques.
• Establir una línia base de les conductes problemàtiques.
• Analitzar els propòsits de les conductes problemàtiques.
• Formular hipòtesis funcionals.
• Categoritzar per propòsits i temes.

5. Elaboració del pla de suport conductual. S’elabora a partir dels resultats de l’avaluació 
funcional. Aquest pla és pactat per tots els membres de l’equip. Serà important tindre 
present dues regles, d’una banda, dissenyar propostes compatibles amb la realitat del 
centre i la persona i per una altra, cada usuari haurà de dir el que pot o no pot fer.

6.  Execució del pla de suport conductual. Cal establir qui i com executarà les estratègies 
d’ensenyament, control de crisi i registre.

Davant les conductes desafiadores, el suport conductual positiu dona resposta a les 
següents qüestions:

• Com ajudar a previndre les conductes desafiadores (enfocament constructiu o 
proactiu).

• Com intervindre davant conductes desafiadores en situacions de crisis 
(enfocament reactiu).

• Com desenvolupar un procés d’avaluació i intervenció funcional davant conductes 
desafiadores.
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ENFOCAMENTS

Com ajudar a 
previndre les 
conductes

Construir entorns 
comprensibles i 
previsibles

Factors 
interpersonals

Factors ambientals

Utilitzant sistemes d’estructuració. (ensenyament estructurat), però mantenint 
l’equilibri entre l’estructura i la flexibilitat.
Basant-nos en l’ensenyament estructurat, proporcionarem límits clars i visuals.
Haurem de crear entorns segurs i comprensibles.

Metodologia TEACCH. Ús d’horaris visuals que facilite l’anticipació a l’alumnat quan es 
fa cada cosa, ús de sistemes de treball que indiquen què i quant ha de fer una cosa, etc.
Rutines i suports visuals.

L’objectiu serà desenvolupar habilitats de comunicació expressiva i millorar les 
capacitats comunicativolingüístiques.
Es basa en l’aprenentatge un sistema de comunicació que permeta expressar desitjos 
i preferències (fer peticions) així com generalitzar-los als diferents ambients (PECS).
Introduir gestos del programa de Comunicació total de Benson Shaeffer, etc.
Podem fer ús de productes de suport per a realitzar actes comunicatius d’acord amb 
l’edat cronològica de l’alumnat.
Ús de suports visuals i instruccions visuals per a millorar la comprensió de l’entorn, 
taulers de comunicació, etc.

Ús de guions conversacionals.
L’estructura d’un guió social i conversacional explicita la raó de l’acte social, explica per 
què es fan les coses d’una determinada manera i facilita la comprensió de la situació. 
Ho fa descrivint de forma visual els diferents passos de la situació i ensenya de manera 
explícita les habilitats socials necessàries per a evitar l’aparició de la conducta problema.
Caldrà crear un ambient d’aula propici per a la comunicació: panells d’elecció, 
senyalització de l’entorn, quaderns de fotos, etc. 

Crear un lloc silenciós o un “refugi segur” al qual l’alumnat puga dirigir-se per a reduir 
l’estimulació.
Tindre cura amb les dificultats sensorials. (Il·luminació artificial i natural, ombres, olors, 
sons, tacte de les superfícies, etc.). Perfil sensorial.
A l’alumnat més major se’l pot ensenyar a reconéixer les dificultats que experimenta 
en l’entorn.  Es pot utilitzar un “paquet de primers auxilis sensorials.”

Intervenció des de la PREVENCIÓ.

L’objectiu bàsic d’aquest enfocament és què fer quan la conducta ja ha aparegut 
en contraposició a què fer perquè la pròxima vegada es realitze una conducta més 
ajustada a la situació.

A més, l’enfocament proactiu té com a meta l’ensenyament d’habilitats alternatives a 
les conductes inadequades, ensenyament d’habilitats més funcionals, és a dir, fomentar 
l’adquisició i manteniment de conductes adaptades que substitueixen les alterades.

ENFOCAMENT PROACTIU
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ENFOCAMENTS

Fase 
desencadenant

Fase 
d’intensificació

Hem d’eliminar la causa:
• Descartar qualsevol problema físic o mèdic.
• Canviar la forma de demanda. En el cas de necessitar dir o fer alguna petició, 

hem de fer-ho abans d’iniciar la conducta problemàtica i no quan s’està iniciant.

Desviar la seua atenció:
• Interrompre la seua línia de pensament.
• Canviar el seu focus d’atenció cap a algun altre focus que resulte més interessant.

Tractar la conducta com una forma de comunicació:  
• Esbrinar la funció comunicativa de la conducta.
• Canviar la forma de comunicació.

Ensenyar-li a fer front a l’estrés:
• Ajudar-lo a reconéixer els seus estats d’ànim. És important treballar el 

reconeixement i l’expressió d’emocions.
• El llenguatge utilitzat ha de ser concret.
• Actitud i llenguatge tranquil·litzador de la persona que està amb l’alumnat.

Recordar recompenses. Podem recordar: “primer…”, “després…”. També es poden  usar 
horaris i suports visuals com els guions socials, llibres de regles de socials, etc.
Recordar les normes, les regles pactades prèviament.  

• Acordar algun tipus de senyal o codi que permeta saber quan està perdent el control.
• Davant problemes de conducta habituals, utilitzar un panell amb suports visuals 

on s’observe el cost de les seues accions:
• Accions que cal recompensar + reforçadors positius.
• Accions prohibides + reforçadors negatius.

• Organitzar rutines que l’ajuden a calmar-se.
• Recordar les conseqüències, acordades prèviament, de certes conductes.

Modificar les demandes. És important aconseguir la seua atenció, utilitzant instruccions 
positives i proporcionant-los temps i espai i suport visual.
Proporcionar oportunitats per a relaxar la situació. Es farà donant el temps i l’espai 
necessaris.

Per molta obstinació que es pose en la prevenció de les conductes, aquestes poden 
aparéixer en algun moment en la vida de les persones amb diversitat funcional, sobretot 
en aquelles que presenten dificultats en la comunicació i falta d’habilitats adaptatives.

Resulta necessari per tant establir una sèrie de protocols d’actuació davant les 
possibles crisis conductuals per a assegurar la seua integritat física, tant de l’alumnat 
amb TEA com de les persones implicades.

ENFOCAMENT REACTIU
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ENFOCAMENTS

Fase d’explosió

Bibliografia

Fase de 
recuperació

Intervenció física. Només hem d’intervindre físicament quan existisca perill per a la 
persona. A més es proporcionaran oportunitats per a relaxar la situació:

• Cal garantir la seguretat física, no castigar físicament ni causar dolor.
• La quantitat de força física ha de ser la mínima necessària (protocol de bones 

pràctiques) i durant el menor temps possible.

Donar una resposta de baixa intensitat:
• Donar espai i no bombardejar amb discursos, ni gesticulant.

Goño Garrit, Mª José i cols. Apoyo conductual positivo. Algunas herramientas para afrontar 
las conductas difíciles. FEAPS.

http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/cuaderno-de-buenas-
practicas-apoyo-conductual-positivo-algunas-herramientas

Equip professionals Fundació Uliazpi. Protocolo de actuación ante conductas desafiantes 
graves y uso de intervenciones físicas. FEAPS

http://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/cuaderno-de-buenas-
practicas-protocolo-de-actuacion-ante-conductas

Magerotte, Ghislain  i col. “Educautisme. «Los problemas de comportamiento», Editorial

http://sid.usal.es/libros/discapacidad/9376/8-4-1/educautisme-modulo-los-
problemas-de-comportamiento.aspx

Canal Bedia, Ricardo i col., Apoyo conductual positivo. Manuales de trabajo y centros de 
atención a personas con discapacidad, Junta de Castilla y León.

http://sid.usal.es/idocs/f8/fdo6644/apoyo_conductual_positivo.pdf

Carr, Edward., Intervención comunicativa sobre los problemas de comportamiento. Alianza 
editorial.

Col·lecció “Buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad“.

• Proporcionar espai.
• Tindre cura d’u mateix.
• Retorn a la normalitat.
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Què és?

Autoria

Fonamentació

Objectiu

Pràctica

L’educació emocional és una innovació educativa que respon a necessitats socials no 
ateses en les matèries acadèmiques ordinàries.

“Sense emoció no hi ha cognició”
Goleman

Bisquerra Alzina, “Revista d’Investigació educativa” 2003, Vol. 21, núm.1, págs. 7-43.

La fonamentació està en el concepte emoció, teories de l’emoció, la neurociència, 
la psiconeuroimmunologia, la teoria de les intel·ligències múltiples, la intel·ligència 
emocional, el fluir, els moviments de renovació pedagògica, l’educació psicològica, 
l’educació per a la salut, les habilitats socials, les investigacions sobre el benestar 
subjectiu, etc. Com a exemple de marc teòric s’exposa la teoria de la inversió.

L’objectiu de l’educació emocional és el desenvolupament de competències emocionals: 
consciència emocional, regulació emocional, autogestió, intel·ligència interpersonal, 
habilitats de vida i benestar.

La pràctica de l’educació emocional implica dissenyar programes fonamentats 
en un marc teòric que, per a portar-los a la pràctica, cal comptar amb professorat 
degudament preparat; per a donar suport a la labor del professorat es necessiten 
materials curriculars; per a avaluar els programes es necessiten instruments de 
recollida de dades, etc.

»Píndola formativa 27. Educaciò emocional
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Bases

“Educació i regulació emocional en TEA”.
“Les emocions i les sensacions corporals estan entrellaçades, qualsevol canvi en l’estat físic va acompanyat del 
corresponent canvi en l’estat emocional i viceversa” (Pert, 1997).

Aquest aspecte va totalment lligat al de regulació emocional que es presenta en el 
model SCERTS. com la segona àrea d’intervenció i en el segon domini de diagnòstic 
TEA del DSM-5.

Al llarg de la Guia es van desenvolupant aquests aspectes i en aquest quadre resum 
es volen mostrar diferents estratègies per a treballar i entendre l’educació emocional 
amb les persones amb TEA.
És important entendre que la base de la piràmide que es presenta al final d’aquest 
quadre resum és el desenvolupament dels sistemes sensorials en el primer any de 
vida de les persones.
Quan parlem de persones amb TEA està comprovat que són moltes les que presenten 
dificultats en aquest desenvolupament, les quals es projectaran en forma de barreres 
tant per a l’aprenentatge com per a la participació social sempre que l’entorn no siga 
capaç de comprendre i conéixer aquestes dificultats. Per tant, són aspectes que s’han de 
treballar per a intentar eliminar-les mitjançant l’ús de suports materials, personals i 
estratègies adients des del coneixement i la comprensió de l’alumnat en el seu entorn.

NIVELL
DE SEVERITAT

Grau 1

Requereix  suport

Grau 2

Requereix un suport 
substancial

Grau 3

Requereix un suport
molt substancial

La inflexibilitat del comportament causa una 
interferència significativa en el funcionament en un o 
més contextos.  Dificultat per a alternar activitats.

Els problemes d’organització i planificació dificulten 
l’autonomia.

El comportament inflexible, les dificultats per a afrontar 
el canvi, o altres conductes restringides o repetitives, 
apareixen amb la freqüència suficient com per a ser 
obvis a un observador no entrenat i interfereixen en el 
funcionament en una varietat de contextos. Gran ansietat  
o dificultat per a canviar el focus d’interés o la conducta.

La inflexibilitat del comportament, l’extrema dificultat 
de fer front als altres comportaments restringits 
o repetitius, interfereixen marcadament en el 
funcionament en tots els àmbits.

Ansietat manifesta per a canviar el focus d’acció.

INTERESSOS RESTRINGITS I
CONDUCTA REPETITIVA
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Passos previs

Qui ho 
implementa?

La part del treball sobre la regulació emocional comença per la personalització del 
currículum detallat en el pla d’actuació personalitzat de la persona amb TEA, el qual té 
en compte el seu perfil sensorial.

A partir de les estratègies programades per a aconseguir els indicadors d’èxit i millorar 
aquestes habilitats, es pot anar construint la piràmide per a treballar de manera 
directa les emocions. Seran estratègies que ajudaran la persona a aconseguir un major 
benestar en termes generals en tots els contextos.

Quan es parla de les estratègies programades s’ha de tindre en compte que no es pot 
generalitzar ja que no existeixen dues persones iguals i per tant, no hi ha una única 
manera de treballar un mateix aspecte per a totes les persones amb TEA. Per tant, 
s’ha de personalitzar la intervenció davall el coneixement acurat de la persona a tots 
els nivells. D’igual manera passa amb la resta de l’alumnat, per aquest motiu les aules 
han d’implementar un ensenyament multinivell i fer l’adaptació als diferents nivells, a 
heterogeneïtat, que hi és present.

A més a més, s’haurà de presentar la informació de diferents formes, per diferents 
canals i vies (principi del DUA), perquè la informació que es vol transmetre arribe a tot 
l’alumnat de l’aula.

En aquest aspecte, cal comentar que és funció dels docents de suport a la inclusió 
(docents de Pedagogia Terapèutica i d’Audició i Llenguatge), en primer  lloc determinar 
què es treballarà, tenint en compte l’estil cognitiu, el nivell de desenvolupament, el 
nivell de comunicació i les seues capacitats.

Després el com, tot buscant els materials necessaris per a la millor comprensió i treball 
amb la persona amb TEA.

Finalment el quan, veient si és possible treballar conjuntament amb el professional 
curricular a l’aula ordinària o si és millor treballar individualment amb la persona amb 
TEA.

Per tant, serà funció del professional curricular conjuntament amb els docents de 
suport i l’orientador/a determinar aquests aspectes i dissenyar un pla de suport 
personalitzat tenint en compte els indicadors d’èxit que es volen aconseguir amb la 
persona amb TEA.

Per descomptat, cal disposar de registres per a anar avaluant la funcionalitat del 
pla dissenyat i temps per a poder coordinar-se amb tots els agents implicats en la 
intervenció.

Per a dur a terme una correcta implementació, es tindran en compte tant els suports 
personals com materials que es detallen en el quadre resum de suport transaccional 
en les dues àrees implicades en aquest procés que són: l’àrea de comunicació social i 
l’àrea de regulació emocional.
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Estratègies per a la 
implementació

Depenent de l’edat, del context social, educatiu i familiar de la persona central de la 
intervenció, es mostren diferents estratègies que ajudaran a aconseguir els indicadors 
d’èxit marcats personalitzats per a cada cas.

És molt comú en la persona amb TEA que quan se’ls pregunta com estàs?, la 
contestació siga bé, fins i tot sabent que no ho està. També, tant els estats anímics 
com els colors o les caretes se solen reduir a “trist, content o enfadat”, cara trista, cara 
contenta, bé o malament.

Aquesta percepció en molts casos ve provocada per la insistència en l’elaboració 
d’històries o guions socials o conversacionals en els quals s’insisteix en aquests 
aspectes. Es redueix a una comprensió de les emocions molt bàsica, teòrica i 
memorística ja que poques vegades es treballa des de la seua perspectiva. Per tant, 
aquest àrea està totalment relacionada amb l’àrea de comunicació social. No podem 
oblidar la transversalitat de les àrees i dels components curriculars del pla d’actuació 
personalitzat per a obtindre bons resultats en l’adquisició de les competències i dels 
indicadors d’èxit d’aquest pla.

Quan es parla de la teoria de la ment, es comenta que la majoria de les persones amb 
TEA no són capaces de posar-se en el lloc dels neurotípics. I és que, tal com s’ha anat 
comentant al llarg de la present guia, la seua manera de percebre i de sentir és diferent 
i per tant, s’ha d’insistir que las persones neurotípiques tampoc tenen teoria de la 
ment respecte a les persones amb autisme. Per això, per a treballar les emocions i 
les estratègies per a aconseguir superar estats d’irregularitat, serà necessari intentar 
posar-se en el lloc de la persona amb TEA i començar per conéixer el TEA des de dins 
a partir de tots els estudis que existeixen, de tota la bibliografia i de les experiències 
comptades en primera persona per adults amb autisme i per les persones que viuen 
amb ells. Treballar amb persones amb TEA requereix de formació contínua i constant.

A continuació, es fa una diferenciació entre com treballar amb alumnat amb TEA 
depenent de la seua necessitat de suport. Així doncs, es diferencia entre persones 
amb necessitat de suport, amb necessitat de suport substancial i amb necessitat de 
suport molt substancial, tal com marca el DSM-5 per al diagnòstic.

Com en totes les intervencions que es realitzen amb les persones amb TEA i que es 
desenvolupen al llarg d’aquesta Guia, s’haurà de conéixer molt bé a la persona. L’equip 
de professionals haurà de realitzar un examen exhaustiu de les diferents capacitats 
i habilitats a tots els nivells de la persona amb autisme. S’hauran de passar els tests 
corresponents al diagnòstic que en donen un coneixement profund i necessari per 
a definir quines seran les millors estratègies d’intervenció per a incloure en el pla 
d’actuació personalitzat.

A partir de la informació aportada per les famílies i pels agents externs que estan en 
contacte amb la persona amb TEA, de les reunions i entrevistes i de l’observació directa 
en el context natural per als professionals de suport a la inclusió, es desenvoluparà el 
pla d’intervenció personalitzat.
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Estratègies per a la 
implementació

S’haurà de contar que tot allò que es treballe a nivell individual amb la persona amb 
TEA, per a saber que ho ha aprés i generalitzat, s’haurà de realitzar observació i 
seguiment en context real, creant situacions en les quals s’hagen de posar en pràctica 
els coneixements treballats prèviament.

Totes les persones passem per estats d’irregularitat emocional. Tant el cansament 
com l’eufòria poden fer que ens trobem malament i que perdem l’estat òptim de 
regulació emocional. Això, a vegades condueix a una creixent falta d’atenció, falta de 
motivació i fins i tot pot acabar en situacions d’autolesió o en conductes disruptives 
(conductes inadequades o inapropiades al context). Com s’ha especificat amb 
anterioritat, l’estat emocional està molt relacionat amb l’estat sensorial. En aquest 
breu esquema reflectim els tres estats generals que podem vivenciar. Depenent de 
l’edat i del nivell de comprensió, es poden desenvolupar més o menys i reconéixer 
estats que estan intercalats dels tres globals que s’especifiquen a continuació:

NECESSITAT
DE SUPORT

NECESSITAT DE SUPORT 
SUBSTANCIAL

NECESSITAT DE SUPORT 
MOLT SUBSTANCIAL

- Guiar la intervenció 
personalitzada en 
educació emocional des 
de menuts.

- Oferir suport amb 
fotografies reals i 
amb imatges a tot 
allò relacionat amb les 
diferents emocions 
detectades.

- Proporcionar diferents 
estratègies de relaxació 
tenint en compte el perfil 
sensorial de la persona 
amb TEA.

- Treballar els aspectes de 
la comunicació en tots els 
continguts programats. 
A part d’associar les 
emocions amb imatges 
i/o amb gestos, s’haurà 
de fer el mateix amb 
tots aquells objectes, 
activitats i/o materials 
que puguen aportar 
seguretat i tranquil·litat en 
moments de desregulació.

- Guiar la intervenció 
personalitzada en 
educació emocional des 
de menuts.

- Elaborar termòmetres 
d’emocions 
personalitzats. És 
convenient que la 
persona siga qui trie el 
color per a cada emoció. 
Per a això, es pot elaborar 
un diari d’emocions on 
es dibuixen situacions 
concretes i reals que hi 
haja viscut la persona. 
S’assigna un estat 
anímic a un color que el 
representarà.

- En aquest diari, que 
pot incloure tots els 
contextos en els quals 
es mou, és recomanable 
que es vagen anotant 
diferents situacions 
viscudes i les sensacions 
i estratègies utilitzades. 

- Guiar la intervenció de 
les emocions des de 
ben menuts a partir de 
la teràpia ocupacional 
basada en la integració 
sensorial.

- La necessitat de suport 
molt substancial farà 
que en els primers anys 
de desenvolupament, 
la intervenció en 
aquest aspecte estiga 
molt guiada pels 
professionals.

- A partir de l’observació  
en context natural, 
s’aniran definint els 
diferents estats pels 
quals passe la persona.

- S’elaborarà un 
“termòmetre viatger 
de les emocions” de la 
persona, que portarà 
sempre amb si.
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És convenient ampliar la informació d’aquesta píndola formativa llegint la píndola 
SCERTS, la de Suport Transaccional, la de Perfil sensorial en TEA, la de Teoria de la Ment 
i la de Teràpia Ocupacional”.

NECESSITAT
DE SUPORT

NECESSITAT DE SUPORT 
SUBSTANCIAL

NECESSITAT DE SUPORT 
MOLT SUBSTANCIAL

-  És possible que en aquest 
aspecte les persones 
amb necessitat de 
suport, requerisquen 
d’altres persones per a 
aconseguir regular-se. 
S’intentarà buscar la 
major autonomia sobre 
aquest aspecte però si 
no es pot, es recorrerà al 
suport transaccional.

- Elaborar el seu 
“termòmetre viatger” a 
nivell visual, juntament 
amb els suports visuals 
que se li donen com a 
estratègies relacionades a 
les diferents emocions.

- Entrenar la persona per a 
poder reconéixer els seus 
diferents estats anímics 
i que puga donar solució 
autònomament a aquells 
que el fan estar malament 
o que el fan estar en un 
estat d’irregularitat, per 
a intentar tornar a l’estat 
emocional òptim.

 Això serveix per a 
reflexionar-hi a partir  del 
treball individual amb 
els professionals de 
suport i poder elaborar 
els termòmetres i les 
estratègies.

- Elaborar estratègies 
pròpies de regulació 
per a intentar obtindre 
mètodes d’autoregulació 
per a cada un dels estats 
d’irregularitat detectats.

- S’haurà de treballar 
amb la persona 
individualment i guiar 
la seua activitat. També 
s’hauran de conéixer les 
seues motivacions.

- És important 
conéixer a fons el 
perfil sensorial de la 
persona per a dotar-la 
d’estratègies adequades 
per a aconseguir 
l’autoregulació.

- Continuar treballant, 
modificant i ampliant 
tant les emocions com 
les estratègies al llarg de 
la seua vida.

- Es formarà tots els 
professionals de  suport 
que ajuden la persona 
en diferents contextos 
perquè tots sàpien 
quines estratègies 
s’usen per a suplir 
aqueixos moments.

- Es treballarà amb la 
persona individualment 
per a entrenar-lo 
a reconéixer les 
estratègies mitjançant el 
sistema de comunicació 
que millor se li adapte.

- També se’l pot ensenyar 
a poder anar a buscar 
els objectes, materials 
o activitats que l’ajuden 
a superar els estats 
d’irregularitat emocional.

- Tal com s’ha estat 
desenvolupant al llarg 
d’aquesta “píndola 
formativa”, s’hauran 
de conéixer molt 
bé les preferències 
sensorials a partir del 
seu perfil sensorial 
ja que normalment 
se’l podrà ajudar més 
dotant-lo d’aquest tipus 
d’estratègies.
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Què és?

Característiques

Objectiu general

És un àrea desenvolupada dins del mètode SCERTS i de la qual s’extrau la idea 
fonamental per a treballar a partir de pràctiques inclusives que milloren la convivència 
als centres educatius. Amb això, les capacitats de cada persona per a ser més autònoma 
i funcional en els diferents contextos en els quals es desenvolupa.

Es tracta d’una transacció dels suports ja que l’objectiu final és que amb aquest àrea 
es vertebre la intervenció sobre les diferents àrees de treball amb la persona amb TEA. 
S’intenta reflectir amb aquest terme la necessitat d’interacció, coordinació i col·laboració 
entre les diferents persones implicades en la intervenció. És necessari arribar a acords 
per a millorar i eliminar les barreres que es presenten a la persona amb TEA en tots els 
contextos en els quals es mou.

“Tinc grans esperances per a les persones amb TEA, però amb grans dosis del suport adequat i necessari”.
Ros Blackburn

Està basada en diversos vessants inclusius respecte a l’educació.

Es fonamenta en el canvi de perspectiva del paper del professorat el qual serà guia en 
l’educació i per tant, utilitzarà els diferents recursos disponibles en el context escolar, 
tant materials com personals, per a poder oferir els suports necessaris a partir sobretot 
del treball amb els iguals en contextos naturals.

Amb aquesta píndola es pretén proporcionar diferents exemples pràctics de com posar 
en funcionament aquesta àrea per a aconseguir els indicadors d’èxit que es marquen 
en el programa d’actuació personalitzat per a la persona amb TEA. Per això aquests 
exemples seran presos de guia, però caldrà adequar-los a cada persona, al seu context 
i les seues capacitats. No existeix un model únic d’intervenció.

Oferir els suports necessaris tant materials com personals a la persona amb TEA per 
a l’eliminació de les diferents barreres que es pot trobar en tots els contextos en què 
es mou.

»Píndola formativa 28. Suport transaccional
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Passos previs

Qui ho 
implementa?

És imprescindible en aquest aspecte tindre en compte la importància de la coordinació 
per a poder dur a terme una bona intervenció.

Així doncs i tenint en compte els múltiples professionals que estan en contacte tant 
amb la persona amb TEA com amb la seua família, s’haurà d’intentar elaborar un 
protocol de coordinació perquè les estratègies que s’utilitzen en els diferents entorns 
siguen similars per al correcte aprenentatge i generalització d’aquests ensenyaments 
per part de la persona central de la intervenció.

És funció dels docents de suport a la inclusió (especialistes en Pedagogia Terapèutica 
i Audició i Llenguatge) la cerca dels materials necessaris per al millor funcionament 
autònom de la persona amb TEA i també la formació dels iguals que li servisquen de 
suport en els diferents contextos.

Per tant, serà funció del professional curricular conjuntament amb els docents de 
suport i l’orientador/a determinar en quins contextos i situacions la persona amb 
TEA no és autònoma o se li presenten barreres per a l’aprenentatge o la participació 
i determinar també les mesures que es prendran per a atendre l’àrea de suport 
transaccional.
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Estratègies per a 
la implementació 
dels suports

En aquest apartat s’intenten aportar estratègies per a suplir barreres que es poden 
anar presentant al llarg de la vida de la persona amb TEA, sobretot en el context 
escolar. La majoria d’aquestes estratègies es poden extrapolar a la resta de contextos 
en els quals es mou la persona.

Pel que fa als suports personals, es parla de l’alumnat ja que es fa referència al context 
escolar i els iguals seran els que realitzen els suports a nivell personal sempre que es 
puga.

Tal com s’ha descrit anteriorment, a principi de curs, caldria observar a les diferents 
aules del centre educatiu candidats/es per a realitzar els diferents suports. Una opció 
pot ser crear una borsa de voluntariat. A partir de sociogrames i de proves per a 
observar els potencials de l’alumnat en general, s’obtindran dades que ajudaran en 
aquesta elecció. (Llegiu també la “fórmula educativa” del programa TEI (Tutoria Entre 
Iguals).

Després d’aquesta selecció s’haurà d’elaborar una llista dels diferents entorns en els 
quals la persona amb TEA necessita de suports i es prepararan a partir d’aquesta 
els materials necessaris per a facilitar l’accés de l’alumnat. D’altra banda, s’haurà 
d’elaborar una llista amb els diferents suports personals que es requereixen per a suplir 
les potencials barreres i pensar en quantes persones els necessitaran. De la borsa 
de voluntariat, s’hauran de seleccionar persones vàlides per a realitzar els suports 
necessaris en cada context. Per exemple, a l’hora del pati, es pot crear una llista de 
persones que faran la dinamització de pati.

El fet de poder treballar conjuntament a l’aula ordinària el/la professional de suport a 
la inclusió i el/la professional curricular i l’orientador/a, facilitarà el procés de selecció. 
Després, del que es tracta és que, a partir de l’observació directa de com serveix de guia 
i de suport el professional de suport a la inclusió per a la persona amb TEA, l’alumnat 
tutor siga capaç de realitzar aqueix suport sense que li supose un sobreesforç i serà 
el professorat de suport a la inclusió juntament amb la resta dels professionals que 
actuen amb la persona central de la intervenció, qui guie i supervise tot el procés.

Es detallaran els indicadors d’èxit que es pretenen aconseguir en cada una de les 
àrees d’intervenció, amb cada un dels suports (bé siguen materials bé personals) en els 
diferents contextos. Serà en el pla de suport personalitzat on es vagen registrant les 
observacions i els avanços igual que les propostes de millora i totes les intervencions 
adreçades a eliminar les barreres que no s’hagen eliminat.

Igual que en la resta de les intervencions, és molt important registrar i coordinar totes 
les accions, i tindre temps de reunir-se i valorar-les per a avaluar i modificar.

És important tindre en compte, quant als materials descrits en l’apartat de regulació 
emocional, que es detallen des dels materials que es poden utilitzar com a suport material 
per a estimulació sensorial com d’altres que s’utilitzen per a la integració sensorial. Serà 
necessari introduir-los i portar-los a la pràctica individual per professionals del camp de 
la teràpia ocupacional acreditats i amb nocions teoricopràctiques sobre aquest camp. 
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Com en l’àmbit educatiu encara no es compta amb la figura del terapeuta ocupacional 
en plantilla, s’entén que aquesta àrea s’està treballant fora del context escolar pels 
professionals acreditats i en el context escolar s’hauran de seguir les pautes marcades 
per aquests. Per això és important la coordinació amb agents externs en aquest apartat.

ÀREES
SUPORTS 

MATERIALS
SUPORTS 

PERSONALS

- Comunicadors
- Tauletes digitals
- APP per a tauletes digitals
- Sistemes alternatius i augmentatius per 

a la comunicació.
- TEACCH
- PECS
- PEANA
- Guions conversacionals
- Històries socials
- Panells comunicatius
- Instruccions i pautes visuals
- Patis dinàmics

- Mossegadors
- Auriculars
- Fidgets
- Plastilina
- Masses
- Textures
- Arena
- Arena kinect
- Pes
- Spinner
- Pilotes sensorials
- Reproductors de música
- Tauletes digitals
- APP per a gestió de temps
- Temporitzadors
- Plannings
- Horaris
- Agendes
- Gronxadors
- Diferents tipus de llastos
- Rellotges d’arena
- Capçals per a llapis i bolígraf
- Raspalls
- Sacs sensorials
- BodyBall
- Hamaques
- Objectes de massatges

COMUNICACIÓ
SOCIAL

REGULACIÓ
EMOCIONAL

- Alumnat tutor a nivell 
curricular.

- Alumnat tutor a nivell de 
comunicació.

- Alumnat tutor per al joc.
- Alumnat tutor en el pati.

- Alumnat de tutoria  per a 
la regulació mútua.

- Alumnat de tutoria a nivell 
d’emocions.

- Alumnat de tutoria 
a nivell d’estratègies 
d’autoregulació.
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Com es treballa? El treball es divideix en dues parts. D’una banda el treball individual i personalitzat que 
duran a terme els professionals de la inclusió del centre educatiu.

S’ha de tindre en compte que hi ha molts aspectes del currículum personalitzat de les 
persones amb TEA que s’hauran de treballar individualment fora de l’aula ordinària. 
Inclusió no és sinònim de tot i tots dins de l’aula ordinària. S’ha de tindre en compte 
el principi de participació per a realitzar les diferents intervencions i per tant, hi haurà 
situacions en les quals serà necessari intervindre de manera individual per a preparar 
l’alumnat per a entrar a l’aula ordinària i poder participar.

En aquest aspecte s’ha d’incidir que tot dependrà del que siga millor per a la persona 
central de la intervenció i hi haurà aspectes, situacions, contextos o moments de la 
vida de la persona que faran plantejar-se el fet que per a treballar alguna cosa concreta, 
serà necessari fer-ho de manera individual en un context determinat.

D’altra banda també s’insistirà en el treball que es realitzarà amb l’alumnat tutor per a 
aconseguir la major autonomia i l’eliminació de les barreres en els diferents contextos 
en què es mou la persona amb TEA a partir de la intervenció indirecta amb els seus 
iguals. Aquesta intervenció l’han de dur a terme tots els professionals que treballen en 
el context escolar.

En el següent quadre s’esquematitza què cal treballar amb les persones amb TEA i què 
cal treballar amb les persones guia o de tutoria. El com queda reflectit al llarg de la guia 
i en els diferents quadres esquematitzats de diferents mètodes i estratègies.

ALUMNAT AMB TEA ALUMNAT TUTOR

- Implementar SAAC.

- Treballar funcions executives.

- Intervindre específicament en la 
comprensió de les seues emocions.

- Dotar d’estratègies d’autoregulació 
emocional adaptades al context.

- Dotar d’estratègies comunicatives que 
ajuden a la regulació mútua.

- Ensenyar tècniques d’imitació.

- Implementar estratègies guiades sobre 
regulació.

- Sensibilització per part dels professionals 
per a la inclusió al centre.

- Treball en valors.

- Treball cooperatiu.

- Treball directe de l’educació emocional.

- Dotar d’estratègies per a la comprensió 
i suport a aquelles persones que ho 
poden necessitar.

- Intervenció mitjançant la implantació de 
pràctiques inclusives.
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Què és?

Principis

Quines són 
les funcions 
executives?

Per què cal 
entrenar 
les funcions 
executives?

Habilitats cognitives autodirigides internament al servei d’una meta: ajudar a posar 
en marxa, a integrar, organitzar i manejar altres funcions així com a mesurar les 
conseqüències de les accions i a planejar-ne resultats.

El control de les decisions, el camí cap a l’èxit.
Jesús Mey Bau

Les funcions executives diferencien les persones d’altres espècies animals. La resta 
d’espècies reaccionen de manera automàtica als estímuls ambientals. L’ésser humà, 
per contra, disposa d’aquestes habilitats cognitives per a resoldre situacions complexes, 
noves o no familiars, quan les conductes habituals no li resulten útils o apropiades i no 
sap exactament què fer i com fer-ho per a aconseguir un propòsit. És llavors, quan les 
funcions executives actuen i ens ajuden a triar i planificar la conducta més adequada.

• Planificació.
• Memòria de treball.
• Monitoratge.
• Flexibilitat mental.
• Inhibició.

En moltes ocasions es demana a l’alumnat que realitze una tasca, però sap realment 
l’alumnat com exercir la tasca de…

• lectura comprensiva?
• resolució de problemes?
• realitzar els exercicis de final de tema?

Pot l’alumnat començar una tasca si no sap què ha de fer o com fer-ho?

»Píndola formativa 29. Funcions executives



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Programes específics. Píndoles formatives (PF)»379

PROGRAMES ESPECÍFICS. PÍNDOLES FORMATIVES (PF)

Objectius per a 
l’alumnat

Autoinstruccions

Passos en 
autoinstruccions

• Establir l’objectiu que desitgem.
• Planificar i triar les estratègies necessàries per a la consecució de l’objectiu.
• Organitzar i administrar les tasques.
• Seleccionar les conductes necessàries.
• Ser capaços d’iniciar, desenvolupar i finalitzar les accions necessàries.
• Resistir a la interferència del mitjà, evitant les distraccions provocades per estímuls 

de poca rellevància.
• Inhibir les conductes automàtiques.
• Supervisar si s’està fent bé una tasca o no i prendre consciència dels errors.
• Preveure les conseqüències i altres situacions inesperades.
• Canviar els plans per a rectificar els falsos.
• Controlar el temps i aconseguir la meta en el temps previst.

L’entrenament en autoinstruccions té com a objectiu desenvolupar un hàbit de treball 
eficaç que permeta conéixer de manera exacta la meta que cal aconseguir o la tasca 
que cal desenvolupar. A més permet plantejar i posar en marxa un pla per a aconseguir 
aquesta meta i valorar i preveure’n resultats i conseqüències.

Al principi l’entrenament està dirigit pel docent, que anirà enretirant el seu suport a 
mesura que l’alumnat l’utilitze habitualment.

1. Què he de fer?

2. Com es fa?

3. Ho estic fent bé?

4. Com ho he fet?
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Educació Infantil Etapa evolutiva
Operacions preoperatives:

• Pensament intuïtiu: es basa en l’experiència de l’alumnat.
• Aprenentatge per descobriment.
• Joc.

1. Què he de fer?
Passos:
1. El docent explica la tasca a l’alumnat.

2. L’alumnat explica la tasca ja explicada pel docent. Si no fora capaç de realitzar 
l’explicació es torna al punt 1.

Funcions executives:
• Memòria de treball: l’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball 

l’explicació del docent.
• Inhibició: l’alumnat no comença a treballar quan rep la tasca.
• Flexibilitat mental: en el cas de tindre una idea prèvia sobre què s’havia de fer en 

la tasca.

2. Com es fa?
Passos:
1. Explicació de com es realitzarà la tasca en concret.

a) El docent explica tot el procés.
b) El docent demana col·laboració a l’alumnat perquè per descobriment 

arribe a realitzar un pla de treball per a realitzar l’activitat.

2. Explicació de l’alumnat. Si no fora capaç de realitzar l’explicació es torna al 
punt 1.

Funcions executives:
• Memòria de treball: l’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball 

tot el procés de com es fa aquesta tasca
• Inhibició: l’alumnat no comença a treballar quan rep la tasca. Ja ha analitzat el que 

ha de fer i com ho farà.
• Flexibilitat mental: en el cas de tindre una idea prèvia sobre com s’havia de fer en 

la tasca i aconseguir canviar-la.
• Planificació: bé sol o amb ajuda, l’alumnat té un pla que ha de seguir per a arribar 

a una meta. Ha previst que el pla donarà resultat.

AMB LLENGUATGE
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3. Ho estic fent bé?
Passos:
1. El professorat va preguntant a l’alumnat com va la tasca
2. L’alumnat ha d’indicar quines parts del pla inicial ja ha executat i quines parts li 

falten per executar.

Funcions executives:
• Memòria de treball: l’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball 

tot el procés de com es fa la tasca.
• Monitoratge: l’alumnat sap en quin punt de la tasca es troba i quins són els que li 

falten per realitzar.
• Inhibició: en el cas que l’alumnat fora capaç d’inhibir estímuls externs durant la 

tasca.

4. Com ho he fet?
Avaluació conjunta docent-alumnat en finalitzar la tasca.

Passos:
1. El/la docent pregunta a l’alumnat què havia de fer i com s’havia de fer.
2. L’alumnat demostra que ha seguit el procés planificat i els èxits de la tasca.

Funcions executives:
• Memòria de treball: l’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball 

tot el procés de qui i com es fa aqueixa tasca en concret.
• Flexibilitat mental: en el cas de trobar incongruències entre el pla i la tasca 

realitzada, l’alumnat ha de ser capaç de rectificar (autoavaluació).
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Educació Primària Etapa evolutiva
Operacions concretes:

• Aplica una regla a un cas concret.
• Necessita tindre presents (veure o tocar) els elements per a realitzar les 

operacions mentals.

1. Què he de fer?
Passos:
1. L’alumnat llig i explica la tasca.

2.  Si no fora capaç de realitzar l’explicació ha de tornar a llegir-la.

Funcions executives:
• Memòria de treball: l’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball 

l’enunciat de l’exercici.
• Inhibició: l’alumnat no comença a treballar quan rep la tasca.
• Flexibilitat mental: en el cas de tindre una idea prèvia sobre què s’havia de fer en 

la tasca.

2. Com es fa?
Passos:
1. L’alumnat explica com aplicarà les regles apreses a cada un dels casos proposats 

en els exercicis.

2. Si no pot realitzar aquest pas ha de rellegir la regla estudiada o l’exercici.

Funcions executives:
• Memòria de treball: 

• L’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball el que ha de 
fer en la tasca.

• L’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball la regla o 
norma que ha d’aplicar.

• L’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball tot el procés 
de com es fa aqueixa tasca en concret.

• Inhibició: l’alumnat no comença a treballar quan rep la tasca. Ja ha analitzat el que 
ha de fer i com ho farà.

• Flexibilitat mental: en el cas de tindre una idea prèvia sobre com s’havia de fer en 
la tasca i aconseguir canviar-la.

• Planificació: l’alumnat desenvolupa un pla que ha de seguir per a arribar a una 
meta. Ha previst que el pla donarà resultat.

AMB LLENGUATGE
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3. Ho estic fent bé?
Passos:
a) El professorat pregunta a l’alumnat què havia de fer i com s’havia de fer perquè 

li indique en quin punt del seu pla es troba i què pensa fer per acabar la tasca i 
com fer-ho.

b) Sense l’ajuda del docent, l’alumnat acaba una acció en la seqüència d’un pla i 
continua amb la següent acció fins a concloure tot el pla.

Funcions executives:
• Memòria de treball: 

• L’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball el que ha de 
fer en la tasca.

• L’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball la regla o 
norma que ha d’aplicar.

• L’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball tot el procés 
de com es fa aqueixa tasca en concret.

• Monitoratge: l’alumnat sap en quin punt de la tasca es troba i quins són els que li 
falten per realitzar.

• Inhibició: en el cas que l’alumnat fora capaç d’inhibir estímuls externs durant la 
tasca.

4. Com ho he fet?
Passos:
1. El/la docent pregunta a l’alumnat quina tasca havia de fer i com fer-la.

2. L’alumnat demostra que ha seguit el procés planificat i els èxits de la tasca.

Funcions executives:
• Memòria de treball: l’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball 

tot el procés de quin i com es fa aquesta tasca.
• Flexibilitat mental: en el cas de trobar incongruències entre el pla i la tasca 

realitzada, l’alumnat ha de ser capaç de rectificar (autoavaluació).
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Educació 
Secundària

Etapa evolutiva
Operacions formals:

•  Utilitza tots els aprenentatges adquirits per a arribar a una meta.
•  No necessita tindre presents (veure o tocar) els elements per a realitzar les 

operacions mentals.

1. Què he de fer?
Passos:
1. L’alumnat llig i explica la tasca. Si no fora capaç de realitzar l’explicació ha de 

tornar a llegir.

Funcions executives:
• Memòria de treball: l’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball 

l’enunciat de l’exercici.
• Inhibició: l’alumnat no comença a treballar quan rep la tasca.
• Flexibilitat mental: en el cas de tindre una idea prèvia sobre què s’havia de fer en 

la tasca.

2. Com es fa?
Passos:
1. L’alumnat explica com aplicarà les diverses regles apreses a cada un dels casos 

proposats en els exercicis.

2. Si no pot realitzar aquest pas ha de recuperar la regla apresa o recuperar aquelles 
apreses en altres etapes de la seua vida.

Funcions executives:
• Memòria de treball: 

• L’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball el que ha de 
fer en la tasca.

• L’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball la regla o 
norma que ha d’aplicar.

• L’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball tot el procés 
de com es fa aqueixa tasca en concret.

• Inhibició: l’alumnat no comença a treballar quan rep la tasca. Ja ha analitzat el que 
ha de fer i com ho farà.

• Flexibilitat mental: en el cas de tindre una idea prèvia sobre com s’havia de fer en 
la tasca i aconseguir canviar-la.

• Planificació: l’alumnat desenvolupa un pla que ha de seguir per a arribar a una 
meta. Ha previst que el pla donarà resultat.

AMB LLENGUATGE
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3. Ho estic fent bé?
Passos:
1. El docent pregunta a l’alumnat què havia de fer i com s’havia de fer perquè li 

indique en quin punt del seu pla es troba i què pensa fer per acabar la tasca i 
com ho farà.

2. Sense l’ajuda del docent, l’alumnat acaba una acció en la seqüència d’un pla i 
continua amb la següent acció fins a concloure tot el pla.

Funcions executives:
• Memòria de treball: 

• L’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball el que ha de 
fer en la tasca.

• L’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball la regla o 
norma que ha d’aplicar.

• L’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball tot el procés 
de com es fa aqueixa tasca en concret.

• Monitoratge: l’alumnat sap en quin punt de la tasca es troba i quins són els que li 
falten per realitzar.

• Inhibició: en el cas que l’alumnat fora capaç d’inhibir estímuls externs durant la 
tasca.

4. Com ho he fet?
Passos:
1. El docent pregunta a l’alumnat què havia de fer i com s’havia de fer-ho.
2. L’alumnat demostra que ha seguit el procés planificat i els èxits.

Funcions executives:
• Memòria de treball: l’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball 

tot el procés de quines coses es fan en aqueixa tasca en concret i com.
• Flexibilitat mental: en el cas de trobar incongruències entre el pla i la tasca 

realitzada, l’alumnat ha de ser capaç de rectificar (autoavaluació).
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TEACCH 1. Què he de fer?
Estructura de l’aula

L’estructura d’un aula TEACCH per racons de treball marca a l’alumnat què ha 
de fer depenent del lloc en què es desenvolupe l’activitat.

Agenda i horari
Anticipació i seqüència de tasques.

Seqüència d’activitats en una sessió
• Per mitjà de pictogrames. Cada tasca té assignat un pictograma. A la taula de 

treball es posa a l’alumnat la seqüència de pictogrames. L’alumnat agafa el 
primer pictograma (esquerra) i realitza la tasca a què fa referència el pictograma.

• Rutines esquerra-dreta. El docent prepara les activitats que ha de realitzar 
l’alumnat. Aquestes activitats es troben espacialment a l’esquerra de l’alumnat. 
L’alumnat agafa la tasca que es troba a dalt a l’esquerra, se la col·loca enfront 
i quan acaba la deixa a la seua dreta. Agafa la següent tasca de l’esquerra i 
repeteix el procés.

Funcions executives
• Memòria de treball: l’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball 

l’explicació del docent

• Inhibició: l’alumnat no comença a treballar quan rep la tasca.

• Flexibilitat mental: en el cas de tindre una idea prèvia sobre què s’havia de fer en 
la tasca.

SENSE LLENGUATGE
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2. Com es fa?
Estructura de l’aula
1. Àrea de treball 1 a 1. El docent ensenya a l’alumnat com es fa la tasca. Realitza 

un pla que l’alumnat exercita en l’àrea de treball 1 a 1.

2.  Àrea de treball individual o en equip: l’alumnat tornarà a recuperar el pla 
anteriorment treballat abans de realitzar la tasca.

Activitats
Totes les activitats tenen aquesta estructura interna, d’esquerra a dreta i de 
dalt a a baix.

Funcions executives
• Memòria de treball: l’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball 

tot el procés de com es fa aqueixa tasca en concret.

• Inhibició: l’alumnat no comença a treballar quan rep la tasca. Ja ha analitzat el que 
ha de fer i com ho farà.

• Flexibilitat mental: en el cas de tindre una idea prèvia sobre com s’havia de fer en 
la tasca i aconseguir canviar-la.

• Planificació: bé sol o amb ajuda, l’alumnat té un pla que ha de seguir per a arribar 
a una meta. Ha previst i experimentat que el pla donarà resultat.

3. Ho estic fent bé?
Estructura de l’aula

El docent pregunta a l’alumnat o el controla per saber si està fent el que toca i 
com s’espera que ho faça en el racó en el qual es troba.

Activitats
El docent pregunta l’alumnat o el controla per saber si està desenvolupant les 
activitats i l’ordre d’execució d’aquestes.

Funcions executives
• Memòria de treball: l’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball 

tot el procés de com es fa aquesta tasca.

• Monitoratge: l’alumnat sap quin punt de la tasca es troba i quals són els que li 
falten per realitzar.

• Inhibició: en el cas en el qual l’alumne fóra capaç d’inhibir estímuls externs durant 
la tasca.
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TEACCH

Avantatges

4. Com ho he fet?
Estructura de l’aula

El/la docent pregunta o controla a l’alumne si ha actuat de la forma que 
s’esperava en el racó de treball.

Activitats
El docent pregunta a l’alumnat o el controla per saber si ha desenvolupat les 
activitats i l’ordre d’execució d’aquestes.

Funcions executives
• Memòria de treball: l’alumnat ha de ser capaç de mantindre en memòria de treball 

tot el procés de quin i com es fa aqueixa tasca en concret.

• Flexibilitat mental: en el cas de trobar incongruències entre el pla i la tasca 
realitzada, l’alumnat ha de ser capaç de rectificar (autoavaluació).

• Millora dels aprenentatges i el rendiment escolar.

• Millora dels temps d’atenció i de treball.

• Millora de l’autoestima.

• Prevenció de conductes no desitjades.

SENSE LLENGUATGE
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Funcions
de la
lectoescriptura

Funcions de la 
lectoescriptura en 
alumnat amb TEA

• Mitjançant la lectoescriptura s’accedeix al món de la informació i de la comunicació 
actual, tant social com cultural, per a estar al dia i respondre a les exigències socials 
i intel·lectuals.

• És una eina per als aprenentatges posteriors.

•  És fonamental per a resoldre molts problemes quotidians i aconseguir ser independents 
(buscar una direcció, emplenar un formulari,…

• És un mitjà de gaudi i oci d’ampliació cultural (que enriqueix amb el que uns altres han 
vist del món i han plasmat en un text).

• És un mitjà de comunicació, llegim per a saber el que altres persones volen 
transmetre’ns i escrivim per a transmetre informació als altres.

• Donar suport al llenguatge oral o substituir-lo en alguns casos (PECS).

• Afavorir i impulsar la parla espontània i funcional (PECS).

• Ajudar a millorar els problemes en fonologia, morfosintaxi i en problemes semàntics 
del llenguatge oral.

• Millorar la conducta fixant normes i ajudant a comprendre situacions socials 
complexes.

• Ajudar a treballar el dèficit executiu d’anticipació i organització.

• Facilitar l’expressió i comprensió d’idees, sensacions i pensaments.

• Oferir guions de models verbals.

»Píndola formativa 30.
  Ensenyar a llegir persones amb TEA



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Programes específics. Píndoles formatives (PF)»391

PROGRAMES ESPECÍFICS. PÍNDOLES FORMATIVES (PF)

Alumnat amb TEA i  
lectoescriptura

Requisits per a 
l’aprenentatge

• Alumnat que pràcticament aprén a llegir sol sense presentar cap problema  (el 
percentatge d’aquest alumnat és reduït i tots presenten capacitat altes).

• Alumnat que aprén a llegir de forma ordinària (amb la metodologia que utilitza la 
resta de l’alumnat) I presenta problemes de comprensió en determinats continguts 
de certs textos (sol entendre millor els textos descriptius o narratius i té dificultats 
en textos poètics).

• Alumnat que presenta un desenvolupament disharmònic, amb una determinada 
habilitat per a decodificar grafema i fonema, encara que sol presentar dificultats en 
la generalitat de la lectura comprensiva (té dificultats per a donar sentit a les coses o 
continguts) i per això diverses estratègies que faciliten la comprensió lectora.

• Alumnat que necessita una metodologia i uns materials més específics que els 
ordinaris per a accedir a la lectura.

• Alumnat que mai podrà accedir a la lectoescriptura ja que no posseeix els requisits 
necessaris.

• Posseir una bona capacitat de discriminació visual. Han de ser capaços de realitzar 
tasques d’emparellaments.

• Estar interessat pel material escrit, tindre la facilitat per a observar amb deteniment 
els anagrames dels productes coneguts o els cartells de publicitat.

• Tindre un mínim d’hàbits de treball.

• Tindre la suficient memòria per a poder reconéixer, retindre i evocar el que aprén.

• Capacitat suficient per a comprendre ordres verbals senzilles.

• Sempre cal partir dels interessos de l’alumnat, partir de la seua zona de 
desenvolupament pròxima. (activitats d’atenció, memòria, etc.).

• S’han de planificar de forma acurada les sessions d’ensenyament (cançons, contes, 
material de l’entorn, etc.).

• Cal triar lletres majúscules o minúscules, mai amb les enllaçades.

• Col·locar material autoadhesiu tipus veta adhesiva en la paraula, el dibuix o la 
fotografia de l’objecte, de manera que queden enganxades.

• Cal oferir la possibilitat d’assajos repetits amb aquestes paraules. A vegades es 
poden emprar representacions similars, però diferents, dels objectes o persones, per 
a mantindre-hi l’interés i la motivació.

• Cal assegurar-se que l’alumnat coneix el material que se li demana que associe.

• Cal evitar conceptes desconeguts.

• Cal realitzar cada una de les activitats en un quadern diferent: per a escriure, per a 
dibuixar, per a unir, per a llegir, etc., d’aquesta forma s’anticipa el tipus d’activitat que 
es realitzarà.

• Cal emprar la lectura amb finalitats funcionals.

• Cal tindre present el principi d’aprenentatge sense error. 
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Fase I. 
L’aprenentatge de 
la mecànica i el 
plaer d’associar

L’objectiu és ensenyar  la mecànica d’associar imatges o dibuixos iguals. Busquem crear 
l’interés en l’alumnat, per a això partirem dels seus centres d’interés o pels objectes 
que coneix.

Comencem amb dues imatges i per oposició anirem introduint progressivament les 
altres.

Emprem entre 10-15 minuts diaris per al seu aprenentatge.

Existeix la possibilitat d’associar les paraules als objectes de l’entorn.

Ensenyem les vocals, la correspondència grafema-fonema. Progressió d’introducció 
de vocals també per oposició de fonemes (I, O, A, I, O). Activitats de classificar, memòria, 
discriminació visual i auditiva, etc.

FASES

Fase II. L’inici de 
la lectura i de 
l’escriptura

Emparellaments
Comencem a realitzar emparellaments de paraules amb objectes que ja no 
constitueixen focus d’interés.

Els realitzarem amb alumnat que té una bona discriminació visual i memòria. Podem 
triar entre realitzar associacions per entorns, per categories o bé per progressió de 
fonemes-grafemes.

Associem els grafemes en paraules a un determinat contingut fonètic.

Triem entre 20-30 objectes i realitzem emparellaments. Imatges repetides.

L’alumnat ha de saber amb claredat quina és la demanda de la tasca, per tant hem 
d’oferir claus visuals que l’ajuden a discriminar i anticipar què ha de fer.

Hem de pronunciar la paraula al mateix temps que ensenyem el cartell o la imatge.

El format del cartell amb la paraula escrita pot tenir imatges per a comprendre millor 
el text.

Reconéixer paraules
Joc de “dona’m…”. L’utilitzem quan volem desar les paraules utilitzades en l’activitat 
d’emparellaments. Ens pot lliurar tant la imatge com la paraula escrita.

Cal fer sevir el mètode d’assaig sense error.

POMA MELÓ
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Fase III. 
Composició de 
paraules

Sessió de treball

• Sessió de dues tasques: emparellament amb síl·labes–emparellaments 
autònomament.

• Sessió de tres tasques: associació amb síl·labes, copiar paraules i realitzar emparellaments 
autònoms.

Dividir en síl·labes

Comencem presentant a l’alumnat les paraules que ja associa de manera global, 
però en dos formats diferents: amb mostra i sense mostra.
Podem utilitzar per a les síl·labes diferent color de fons.
Utilitzem paraules conegudes (10-20).

Més emparellaments

Quan es conega aquest nou mecanisme, s’ha de continuar en l’ensenyament de nous 
emparellaments pel procediment representació - paraula completa i passar després, 
a dividir-les en síl·labes, de manera que l’alumnat vaja augmentant el seu vocabulari.

Copiar paraules

• Es realitza amb paraules conegudes.
• Copiem la paraula davant de l’alumnat i la col·loquem davall de la imatge  perquè 

imite la nostra acció.
• Oferim ajuda física si la necessita.
• Utilitzem ordenador (adaptacions del teclat).
• Utilitzem sistema de treball per a facilitar el treball autònom.
• Lletres magnètiques, etc.

Lectura funcional i còpia funcional

• Horaris visuals (material analògic).
• Menús diaris, llista de la compra, etc.

Retolar
Escriure paraules sense mostra.

Unir i dibuixar
Aquestes activitats es plantegen com a complementàries i no són aconsellables per 
a tot l’alumnat: l’alumnat amb menys nivell cognitiu pot sentir-se confús.

Fomentar el treball independent
Hem d’utilitzar sistemes de treball que posteriorment faciliten el treball independent 
de l’alumnat.
Activitats TEACCH.
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Fase IV:
Ja llig verbs, 
articles i 
preposicions

Llegir frases escrites senzilles que l’alumnat ha de llegir i realitzar.

Aprendre a discriminar els verbs escrits, els articles, les preposicions.

Emparellem frases amb imatges descriptives.

Fomentem el treball independent.

Realitzem dictats. El contingut del text ha de referir-se a aspectes coneguts per 
l’alumnat, així com a aspectes concrets.

Llegim contes adaptats amb il·lustracions atractives i revisant i adaptant els textos 
perquè complisquen els següents requisits:

• Text curt i amb una o dues frases per imatge.

• Contingut adaptat que evite verbs mentalistes.

• Vocabulari adaptat a l’alumnat.

Anem assenyalant les paraules a mesura que anem llegint.

Aquest format es pot anar ampliant a la resta d’àrees del currículum: ciències socials, 
naturals, etc.

Treballem la velocitat lectora.

FASES
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Definició

Objectiu

Avaluació

Les dificultats pragmàtiques i de capacitat per a modular la comunicació i les 
interaccions socials es veuen clarament emmarcades en la interpretació lògica i literal 
del llenguatge i de les situacions socials.

Món social confús i caòtic ple de missatges interpretables des de múltiples prismes 
que requereixen una interpretació contextual i la destresa en la lectura entre línies 
(barreres per a l’aprenentatge I la participació socials).

Desenvolupar d’un programa d’intervenció en habilitats socials i comunicatives dins 
de l’entorn educatiu i amb un grup mixt compost per alumnat amb TEA i alumnat que 
necessite reforç en aquestes habilitats però que no presenta el trastorn en TEA.

Aquest mètode permet la formalització d’aprenentatges inclusius, la coeducació en la 
diversitat d’altres alumnes i la generalització dels aprenentatges en el context natural.

- La valoració de les habilitats socioemocionals i comunicatives és el punt de partida 
per a conéixer els punts forts que servisquen de suport en la intervenció, així com per 
a determinar aquells en què és necessari reforçar i donar eines. Permet identificar les 
diferents situacions emocionals de tot el grup de referència de l’alumne o l’alumna.

Aquest mètode permet la formalització d’aprenentatges inclusius, la coeducació en la 
diversitat d’altres alumnes i la generalització dels aprenentatges en el context natural.

- La valoració de les habilitats socials i comunicatives es pot fer mitjançant una escala 
d’avaluació per a emplenar per les famílies. L’escala pretén avaluar les habilitats que 
té actualment l’alumnat i així poder comparar-les amb les habilitats que adquirirà en 
finalitzar el programa.

- “Per a millorar o desenvolupar la comprensió d’una situació social específica, podem 
usar i dissenyar una història social, i/o converses en forma d’historietes”. Carol Gray 
(1994).

»Píndola formativa 31. Programa ORIENTATEA
  Autismo Burgos

https://issuu.com/psicologiaautismoburgos/docs/proyecto_innovaci_n_educativa_orienta_-tea__modo_d
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Les històries socials són contes curts que descriuen situacions socials, en les quals es 
mostra o s’infereix resolucions i conseqüències dels actes. Es pot dur a terme amb text 
escrit o material gràfic. Segueixen aquestes premisses:

• S’elaboren una vegada s’haja identificat la situació social que l’alumnat té 
dificultats per a entendre i li ocasiona ansietat i preocupació.

• Es poden elaborar sobre la base de situacions que es donen en el context actual.

• Han de ser estructurades i senzilles.

• Es poden realitzar en forma de conte amb personatges reals o imaginaris.

Les històries socials també poden explicar conceptes abstractes i difícils d’entendre, o 
en alguns casos poden explicar el que altres persones saben, senten o creuen.

- Els guions socials representen temes, converses, estratègies per a iniciar, 
desenvolupar o finalitzar converses. Expliciten el comportament adequat i l’esperat 
per a aquesta situació. Ajuden a estructurar els ítems com, quan i amb qui d’aquests 
comportaments.
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CREAPPCUENTOS
Android i Apple (pensant en imatges).

TEA i APPS
http://aulautista.wix.com/teapps

Apps diverses per a iPad, iPhone i iPod touch
Extensa llista d’apps per a dispositius iOS pensades per a persones amb autisme o altres 
necessitats especials.
http://www.iautism.info/2010/09/11/lista-de-aplicaciones/

App mama
Classificació de les millors apps, per edats, dispositius, etc.
http://www.appsmama.es/
https://android1x1.wordpress.com/

In-TIC Agenda
Eina multimèdia destinada a persones amb autisme que emula el comportament de les 
agendes convencionals (paret, taula, velcros...), de manera que els usuaris puguen completar 
la seua agenda i estructurar les activitats que realitzen durant la seua vida diària.
Permet crear ràpidament diferents activitats (associades a seqüències de pictogrames) 
que conformen l’agenda (diària, setmanal o lliure), que es pot consultar o bé treballar-hi 
construint-la de forma dinàmica sobre l’ordinador.
Programa gratuït. Compatible amb Windows.

Flor del taronger
http://fundacionorange.es/fundacionorange/proyectos/proyecto_azahar.html
És un conjunt d’eines d’oci, comunicació i planificació dirigides a millorar la qualitat de vida 
de les persones amb autisme o discapacitat intel·lectual.
Les 10 aplicacions contenen pictogrames, imatges i sons que es poden adaptar a cada 
usuari, i poden utilitzar-se, a més, nous pictogrames, fotos de les pròpies persones i dels 
seus familiars, així com les seues veus, etc., per a aconseguir la seua màxima personalització. 
A més de les 10 aplicacions, la plataforma inclou l’eina tutor, gràcies a la qual els tutors 
poden configurar Flor del taronger en l’ordinador o dispositiu mòbil, de manera que l’usuari 
puga obtindre el màxim benefici de cada una de les aplicacions.

e-mintza 
És un sistema personalitzable i dinàmic de comunicació augmentativa i alternativa dirigit a 
persones amb autisme o amb barreres de comunicació oral o escrita.

»Píndola formativa 32. APPS. 
   Aplicacions informàtiques
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Comunicador Personal Adaptable (CPA)
Sistema de comunicació per a persones amb problemes greus de comunicació (autisme, 
trastorns neurològics, mobilitat reduïda, afàsia.
http://informaticaparaeducacionespecial.blogspot.com.es/p/comunicador-cpa.html

PictoDroid Lite
Aplicació per a dispositius Android que permet als usuaris comunicar-se a través de l’ús de 
pictogrames o imatges. Facilita l’autonomia personal i la usabilitat de l’ordinador, gràcies a 
un sistema de suport que permet personalitzar l’ús de totes les funcionalitats i programes. 
A més, inclou un mòdul per a persones amb TEA.
http://www.accegal.org/pictodroid-lite/

PICTOGRAM ROOM
Conjunt de videojocs educatius dissenyats per a treballar, mitjançant suports visuals i 
musicals, diferents àrees claus del desenvolupament de xiquets i adults amb autisme, com 
la comunicació, l’atenció conjunta, l’esquema corporal, etc.
http://fundacionorange.es/fundacionorange/proyectos/proyecto_pictogram.html

Taimun-Watch
App d’assistència per a smartwatch que ajuda a l’autoregulació emocional en moments de 
crisi.

SOY visual
Nou sistema de comunicació augmentativa que inclou fotografies, làmines i diversos 
materials gràfics, a més d’una app amb exercicis pràctics.

DictaPicto 
És una app que permet passar un missatge de veu o escrit a imatges de forma immediata.

SÍGUEME
App per a potenciar l’atenció visual i entrenar l’adquisició del significat en persones amb TEA 
i baix nivell de funcionament. Es presenten sis fases que van des de l’estimulació basal a 
l’adquisició de significat a partir de vídeos, fotografies, dibuixos i pictogrames.
http://fundacionorange.es/fundacionorange/proyectos/proyecto_sigueme.html

Doctor TEA
Pàgina web útil i pràctica que tracta de facilitar les visites mèdiques de les persones amb 
autisme. Ens familiaritza amb l’entorn mèdic a través d’un recorregut per diferents espais, 
professionals i procediments mèdics que s’expliquen amb vinyetes, vídeos i animacions.
http://www.doctortea.org/
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Emoplay
App per a l’aprenentatge de les emocions mitjançant el reconeixement facial.

DÍA A DÍA
Diari visual pensat especialment per a persones amb autisme o dificultats de comunicació. 
Desenvolupada per la Fundació Orange i BJ Adaptacions. Permet treballar de forma fàcil 
i intuïtiva. S’hi dona molta rellevància als elements visuals i ofereix diferents opcions de 
personalització.

Contes visuals: José Aprende
Fundació Orange recolza la col·lecció de contes Aprende, uns contes adaptats a pictogrames 
i desenvolupats especialment per a xiquets amb autisme. Serveix igualment per a altres 
dificultats d’aprenentatge i per a xiquets prelectors.

APRENENTATGES
Pictoaplicaciones
Conjunt d’aplicacions en línia que sorgeixen amb la finalitat d’ajudar  persones que tenen 
dificultats d’expressió mitjançant el llenguatge oral, a progressar en la seua comunicació 
i comprensió de coneixements, a través d’aplicacions desenvolupades amb pictogrames.
http://www.pictoaplicaciones.com/
http://www.guiatictea.org/

Alfamonstruo
Divertida aplicació que ajudarà a conéixer les lletres, els seus sons i les seues diferents 
representacions
Eina perfecta per a treballar el pas entre majúscules i minúscules, lletra enllaçada i sense 
enllaçar ja que explora totes les correspondències entre aquestes.

Apps per a treballar funcions executives
Podem ampliar els recursos per a la intervenció utilitzant la tauleta digital amb diferents 
aplicacions que contribuïsquen al desenvolupament de funcions executives, però… què 
és això? Intentant donar una definició molt senzilla, podem parlar d’un conjunt d’habilitats 
cognitives que permeten desenvolupar tasques relacionades amb l’anticipació, la 
planificació, la presa de decisions, flexibilitat, autoregulació, etc. Parlem de “Disfunció 
Executiva” en autisme degut a les alteracions que es produeixen en el desenvolupament 
d’aquestes habilitats i que suposaran, en la pràctica, l’aparició d’una sèrie de dificultats que 
han de ser compensades amb estratègies de suport per a la persona, a causa del pes que 
tindran en la vida quotidiana.
Els components de les funcions executives són els següents:

• Memòria de treball.
• Planificació.
• Monitoratge.
• Control d’impulsos.
• Inhibició de respostes inadequades.
• Cerca organitzada.
• Flexibilitat de pensament i acció.
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Sobre la base d’aquests components es poden dissenyar diferents activitats per a fomentar 
el seu desenvolupament i proposem cinc aplicacions que ajuden a afermar la memòria de 
treball i la planificació.
Atención y Memoria (d’Exerkids)
MyGame Memory (d’Accegal)
Memo y Repe (d’Asdra)
Flow Free (per a treballar la planificació)

Choice Board Creator
Una eina per al foment de l’autodeterminació.
L’autodeterminació és una clau importantíssima per a la qualitat de vida de la persona 
amb autisme, però només és possible si es donen dues condicions, el desenvolupament 
d’habilitats que permeten a la persona triar, prendre decisions i participar, i el tindre 
oportunitats per a exercir aquesta habilitat i dret de la persona.

Jocs per a aprendre les emocions. Emotional learning games.
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/?lang=es

LEO TEAyuda
Manual per a l’avaluació i ensenyament d’emocions

Symbaloo Asperger
http://www.symbaloo.com/mix/sindromedeasperger?searched=true

Symbaloo Autisme
http://www.symbaloo.com/mix/autismo1
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»Píndola formativa 33. 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General 
de drets de les persones amb discapacitat i de la 
seua inclusió social

3.4.
Píndoles formatives: 
normativa

Objecte del decret
Garantir el dret a la igualtat d’oportunitats i de 
tracte, així com l’exercici real i efectiu de drets per 
part de les persones amb discapacitat en igualtat 
de condicions respecte de la resta de ciutadans i 
ciutadanes, a través de la promoció de l’autonomia 
personal, de l’accessibilitat universal, de l’accés a 
l’ocupació, de la inclusió en la comunitat i la vida 
independent i de l’eradicació de tota forma de 
discriminació, conforme als articles 9.2, 10, 14 
i 49 de la Constitució Espanyola i a la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat i els tractats i acords internacionals 
ratificats per Espanya.

Regulació en: RESOLUCIÓ conjunta d’11 de 
desembre de 2017 de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es dicten 
instruccions per a la detecció i l’atenció precoç de 
l’alumnat que puga presentar un problema de salut 
mental. [2017/11874]

Definicions
Discapacitat: és una situació que resulta de la 
interacció entre les persones amb deficiències 
previsiblement permanents i qualsevol tipus 
de barreres que limiten o impedisquen la seua 
participació plena i efectiva en la societat, en igualtat 
de condicions amb els altres.

Igualtat d’oportunitats: és l’absència de tota 
discriminació, directa o indirecta, per motiu o per 
raó de discapacitat, inclosa qualsevol distinció, 
exclusió o restricció que tinga el propòsit o 
l’efecte d’obstaculitzar o deixar sense efecte el 
reconeixement, gaudi o exercici en igualtat de 
condicions per a les persones amb discapacitat, de 
tots els drets humans i llibertats fonamentals en els 
àmbits polític, econòmic, social, laboral, cultural, civil 
o d’un altre tipus. Així mateix, s’entén per igualtat 
d’oportunitats l’adopció de mesures d’acció positiva.

Discriminació directa: és la situació en què es troba 
una persona amb discapacitat quan és tractada de 
manera menys favorable que una altra en situació 
anàloga per motiu o per raó de la seua discapacitat.
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Discriminació indirecta: existeix quan una disposició 
legal o reglamentària, una clàusula convencional 
o contractual, un pacte individual, una decisió 
unilateral o un criteri o pràctica, o bé un entorn, 
producte o servei, aparentment neutres, puguen 
ocasionar un desavantatge particular a una persona 
respecte d’altres per motiu o per raó de discapacitat, 
sempre que objectivament no responguen a una 
finalitat legítima i que els mitjans per a la consecució 
d’aquesta finalitat no siguen adequats i necessaris.

Discriminació per associació: existeix quan una 
persona o grup en què s’integra és objecte d’un 
tracte discriminatori a causa de la seua relació amb 
una altra per motiu o per raó de discapacitat.

Assetjament: és tota conducta no desitjada 
relacionada amb la discapacitat d’una persona, que 
tinga com a objectiu o conseqüència atemptar contra 
la seua dignitat o crear un entorn intimidatori, hostil, 
degradant, humiliant o ofensiu.

Mesures d’acció positiva: són aquelles de caràcter 
específic consistents a evitar o compensar 
els desavantatges derivats de la discapacitat i 
destinades a accelerar o aconseguir la igualtat 
de fet de les persones amb discapacitat i la seua 
participació plena en els àmbits de la vida política, 
econòmica, social, educativa, laboral i cultural, 
atenent als diferents tipus i graus de discapacitat.

Vida independent: és la situació en la qual la persona 
amb discapacitat exerceix el poder de decisió sobre 
la seua pròpia existència i participa activament en la 
vida de la seua comunitat, conforme al dret al lliure 
desenvolupament de la personalitat.

Normalització: procés per aconseguir que les 
persones amb discapacitat han de dur una vida en 
igualtat de condicions, amb accés a aquests llocs, 
àmbits, béns i serveis que estan a la disposició de 
qualsevol altra persona.

Inclusió social: és el principi en virtut del qual la 
societat promou valors compartits orientats al ben 
comú i a la cohesió social, permetent que totes les 
persones amb discapacitat tinguen les oportunitats 
i recursos necessaris per a participar plenament en 
la vida política, econòmica, social, educativa, laboral 
i cultural, i per a gaudir d’unes condicions de vida en 
igualtat amb els altres.

Accessibilitat universal: és la condició que han de 
complir els entorns, processos, béns, productes i 
serveis, així com els objectes, instruments, eines i 
dispositius, per a ser comprensibles, utilitzables i 
practicables per totes les persones en condicions de 
seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i 
natural possible. Pressuposa l’estratègia de «disseny 
universal o disseny per a totes les persones», i 
s’entén sense perjudici dels ajustos raonables que 
hagen d’adoptar-se.

Disseny universal o disseny per a totes les 
persones: és l’activitat per la qual es conceben 
o projecten, des de l’origen, entorns, processos, 
béns, productes, serveis, objectes, instruments, 
programes, dispositius o eines, de tal forma que 
puguen ser utilitzats per totes les persones, en la 
major extensió.

Ajustos raonables: són les modificacions i 
adaptacions necessàries i adequades de l’ambient 
físic, social i actitudinal a les necessitats específiques 
de les persones amb discapacitat que no imposen 
una càrrega desproporcionada o indeguda, quan es 
requerisquen en un cas particular de manera eficaç i 
pràctica, per a facilitar l’accessibilitat i la participació 
i per a garantir a les persones amb discapacitat el 
gaudi o exercici, en igualtat de condicions, de tots els 
drets.
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Diàleg civil: és el principi en virtut del qual les 
organitzacions representatives de persones amb 
discapacitat i de les seues famílies participen, 
en els termes que estableixen les lleis i altres 
disposicions normatives, en l’elaboració, execució, 
seguiment i avaluació de les polítiques oficials 
que es desenvolupen en l’esfera de les persones 
amb discapacitat, les quals garantiran, en tot cas, 
el dret dels xiquets i les xiquetes amb discapacitat 
a expressar la seua opinió lliurement sobre totes 
les qüestions que els afecten i a rebre assistència 
apropiada conformement a la seua discapacitat i 
edat per a poder exercir aqueix dret.

Transversalitat de les polítiques en matèria de 
discapacitat: és el principi en virtut del qual les 
actuacions que desenvolupen les administracions 
públiques no es limiten únicament a plans, programes 
i accions específics, pensats exclusivament per 
a aquestes persones, sino que comprenen les 
polítiques i línies d’acció de caràcter general en 
qualsevol dels àmbits d’actuació pública, on es 
tindran en compte les necessitats i demandes de les 
persones amb discapacitat.

Art. 3. Principis
• El respecte de la dignitat inherent, l’autonomia 

individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies 
decisions, i la independència de les persones.

• La vida independent.

• La no discriminació.

• El respecte per la diferència i l’acceptació de les 
persones amb discapacitat com a part de la 
diversitat i la condició humanes.

• La igualtat d’oportunitats.

• La igualtat entre dones i homes.

• La normalització.

• L’accessibilitat universal.

• Disseny universal o disseny per a totes les 
persones.

• La participació i inclusió plenes i efectives en la 
societat.

• El diàleg civil.

• El respecte al desenvolupament de la personalitat 
de les persones amb discapacitat, i, especialment, 
de les xiquetes i els xiquets amb discapacitat i del 
seu dret a preservar la identitat.

• La transversalitat de les polítiques en matèria de 
discapacitat.
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Capítol II
Àmbit d’aplicació
Són persones amb discapacitat aquelles que 
presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals 
o sensorials, previsiblement permanents que, en 
interactuar amb diverses barreres, puguen impedir 
la seua participació plena i efectiva en la societat, en 
igualtat de condicions amb els altres.

Persones amb discapacitat: aquelles a les quals 
s’haja reconegut un grau de discapacitat igual o 
superior al 33 per cent.

Capítol III
Art. 6. Autonomia de les persones amb 

discapacitat
L’exercici dels drets de les persones amb discapacitat 
es realitzarà d’acord amb el principi de llibertat en la 
presa de decisions.

Les persones amb discapacitat tenen dret a la 
lliure presa de decisions, per a això la informació i 
el consentiment hauran d’efectuar-se en formats 
adequats i d’acord amb les circumstàncies personals, 
seguint les regles marcades pel principi de disseny 
universal o disseny per a totes les persones, de 
manera que els resulten accessibles i comprensibles.

En tot cas, s’hauran de tindre en compte les 
circumstàncies personals de l’individu, la seua 
capacitat per a prendre el tipus de decisió en concret 
i assegurar la prestació de suport per a la presa de 
decisions.

Art. 7. Dret a la igualtat
Les persones amb discapacitat tenen aquests drets, 
com la resta de ciutadans:

• Per a fer efectiu aquest dret a la igualtat, les 
administracions públiques promouran les 
mesures necessàries perquè l’exercici en igualtat 
de condicions dels drets de les persones amb 
discapacitat siga real i efectiu en tots els àmbits de 
la vida.

• Les administracions públiques protegiran de forma 
especialment intensa els drets de les persones 
amb discapacitat en matèria d’igualtat entre dones 
i homes, salut, ocupació, protecció social, educació, 
tutela judicial efectiva, mobilitat, comunicació, 
informació i accés a la cultura, a l’esport, a l’oci 
així com de participació en els assumptes públics, 
en els termes previstos en aquest Títol i altra 
normativa que siga aplicable.

• Les administracions públiques protegiran de 
manera singularment intensa aquelles persones 
o grup de persones especialment vulnerables a la 
discriminació múltiple com les xiquetes, xiquets i 
dones amb discapacitat, majors amb discapacitat, 
dones amb discapacitat víctimes de violència de 
gènere, persones amb pluridiscapacitat o altres 
persones amb discapacitat integrants de minories.

Art.11
La prevenció de deficiències i d’intensificació de 
discapacitats constitueix un dret i un haver de tot 
ciutadà i de la societat en el seu conjunt i formarà 
part de les obligacions prioritàries de l’Estat en el 
camp de la salut pública i dels serveis socials.

La prevenció de deficiències i d’intensificació de 
discapacitats atendrà la diversitat de les persones 
amb discapacitat, i donarà un tractament diferenciat 
segons les necessitats específiques de cada persona.

Les administracions públiques competents promouran 
plans de prevenció de deficiències i d’intensificació de 
discapacitats.

Es concedirà especial importància als serveis 
d’orientació i planificació familiar, consell genètic, 
atenció prenatal i perinatal, detecció i diagnòstic 
precoç i assistència pediàtrica, inclosa la salut mental 
infantojuvenil, assistència geriàtrica, així com a la 
seguretat i salut en el treball, a la seguretat en el trànsit 
viari, al control higiènic i sanitari dels aliments i a la 
contaminació ambiental. Es contemplaran de manera 
específica les accions destinades a les zones rurals.
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Art. 12. Equips multiprofessionals d’atenció 
a la discapacitat

Els equips multiprofessionals d’atenció a la discapacitat 
de cada àmbit sectorial hauran de comptar amb 
la formació especialitzada corresponent i seran 
competents, en el seu àmbit territorial, per a prestar 
una atenció interdisciplinària a cada persona amb 
discapacitat que ho necessite i per a garantir la seua 
inclusió i participació plena en la societat en igualtat de 
condicions amb els altres.

Art. 13. Atenció integral
S’entén per atenció integral els processos o 
qualsevol altra mesura d’intervenció dirigits al fet 
que les persones amb discapacitat adquirisquen el 
seu màxim nivell de desenvolupament i autonomia 
personal, i a aconseguir i mantindre la seua màxima 
independència, capacitat física, mental i social, i la 
seua inclusió i participació plena en tots els aspectes 
de la vida, així com l’obtenció d’una ocupació 
adequada.

Els programes d’atenció integral podran comprendre:

a) Habilitació o rehabilitació medicofuncional.

b) Atenció, tractament i orientació psicològica.

c) Educació.

d) Suport per a l’activitat professional.

Aquests programes hauran de començar en 
l’etapa més primerenca possible i basar-se en una 
avaluació multidisciplinària de les necessitats i 
capacitats de la persona amb discapacitat, així com 
de les oportunitats de l’entorn, tindran en compte les 
adaptacions o adequacions oportunes i els suports a 
la presa de decisions i a la promoció de l’autonomia 
personal.

Les administracions públiques vetlaran pel 
manteniment d’uns serveis d’atenció adequats, 
mitjançant la coordinació dels recursos i serveis 
d’habilitació i rehabilitació en els àmbits de la salut, 
l’ocupació, l’educació i els serveis socials, amb la 

finalitat de garantir a les persones amb discapacitat 
una oferta de serveis i programes pròxima, en 
l’entorn en el qual es desenvolupe la seua vida, 
suficient i diversificada, tant en zones rurals com a 
urbanes.

Art.15. Atenció, tractament i orientació 
psicològica

L’atenció, el tractament i l’orientació psicològica 
estaran presents durant les diferents fases del 
procés interdisciplinari habilitador o rehabilitador 
i aniran encaminades a aconseguir de la persona 
amb discapacitat la màxima autonomia i el ple 
desenvolupament de la seua personalitat, així com 
el suport al seu entorn familiar més immediat.

L’atenció, el tractament i l’orientació psicològica 
es basaran en les característiques personals de la 
persona amb discapacitat, les seues motivacions i 
interessos, així com en els factors familiars i socials 
que puguen condicionar-la, i estaran dirigits a 
potenciar al màxim l’ús de les seues capacitats i la 
seua autonomia personal, tenint en compte el seu 
projecte de vida.

Art. 16. Educació
L’educació inclusiva formarà part del procés d’atenció 
integral de les persones amb discapacitat i serà 
impartida mitjançant els suports i ajustos que es 
reconeixen en el capítol IV d’aquest títol i en la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
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CAPÍTOL IV. Dret a l’educació
Art. 18. Dret a l’educació
Les persones amb discapacitat tenen dret a una 
educació inclusiva, de qualitat i gratuïta, en igualtat 
de condicions amb les altres.

Correspon a les administracions educatives assegurar 
un sistema educatiu inclusiu en tots els nivells 
educatius així com l’ensenyament al llarg de la vida 
i garantir un lloc escolar als alumnes i les alumnes 
amb discapacitat en l’educació bàsica, parant atenció 
a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat 
amb discapacitat, mitjançant la regulació de suports i 
ajustos raonables per a l’atenció dels qui precisen una 
atenció especial d’aprenentatge o d’inclusió.

L’escolarització d’aquest alumnat en centres d’educació 
especial o unitats substitutòries d’aquests només 
es durà a terme quan excepcionalment les seues 
necessitats no puguen ser ateses en el marc de les 
mesures d’atenció a la diversitat dels centres ordinaris 
i prenent en consideració l’opinió dels pares o tutors 
legals.

Art. 19
Gratuïtat de l’ensenyament.

Art. 20
Amb la finalitat de garantir el dret a una educació 
inclusiva de les persones amb discapacitat i sense 
perjudici de les mesures previstes en la normativa 
en matèria d’educació, s’estableixen les següents 
garanties addicionals:

a) Els centres d’educació especial crearan les 
condicions necessàries per a facilitar la 
connexió amb els centres ordinaris, i la inclusió 
dels seus alumnes en el sistema educatiu 
ordinari.

Els hospitals infantils, de rehabilitació i aquells que 
tinguen serveis pediàtrics permanents, ja siguen 
de titularitat pública o privada que regularment 
ocupen almenys la meitat dels seus llits amb 
pacients l’estada dels quals i l’atenció sanitària 
siguen finançades amb càrrec a recursos públics, 

hauran de comptar amb una secció pedagògica per 
a previndre i evitar la marginació del procés educatiu 
dels alumnes i les alumnes d’edat escolar ingressats 
en aquests hospitals.

Les persones que cursen estudis universitaris, 
la discapacitat dels quals els dificulte greument 
l’adaptació al règim de convocatòries establit amb 
caràcter general, podran sol·licitar, i les universitats 
hauran de concedir, d’acord amb el que disposen les 
seues corresponents normes de permanència que, 
en tot cas, hauran de tindre en compte la situació de 
les persones amb discapacitat que cursen estudis 
en la universitat, l’ampliació del nombre d’aquestes 
en la mesura que compense la seua dificultat, sense 
minva del nivell exigit. Les proves s’adaptaran, si 
escau, a les característiques de la discapacitat que 
presente l’interessat (Accés PAU).

Es realitzaran programes de sensibilització, 
informació i formació contínua dels equips directius, 
el professorat i els professionals de l’educació, 
dirigida a la seua especialització en l’atenció a les 
necessitats educatives especials de l’alumnat amb 
discapacitat, de manera que puguen comptar amb 
els coneixements i eines necessàries per a això.

Art. 21. Valoració de les necessitats 
educatives

Son funciones específiques dels serveis especialitzats 
d’orientació educativa donar suport als centres 
docents en el procés cap a la inclusió i, especialment, 
en les funcions d’orientació, avaluació i intervenció 
educativa, i contribuir a la dinamització pedagògica, a la 
qualitat i la innovació educativa.

A l’efecte de la participació en el control i gestió dels 
centres docents previst en la Llei orgànica 8/1985, 
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, i en la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, es 
tindrà en compte l’especialitat d’aquesta llei pel que 
fa als serveis d’orientació educativa.
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CAPÍTOL V. Dret a la vida independent
Art. 22. Accessibilitat
Les persones amb discapacitat tenen dret a viure 
de forma independent i a participar plenament en 
tots els aspectes de la vida. Per a això, els poders 
públics adoptaran les mesures pertinents per a 
assegurar l’accessibilitat universal, en igualtat de 
condicions amb les altres persones, en els entorns, 
processos, béns, productes i serveis, el transport, la 
informació i les comunicacions, inclosos els sistemes 
i les tecnologies de la informació i les comunicacions, 
així com els mitjans de comunicació social i en altres 
serveis i instal·lacions oberts al públic o d’ús públic, 
tant en zones urbanes com a rurals.

Art. 23. Condicions bàsiques d’accessibilitat i 
no discriminació

El Govern, regularà les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació que garantisquen 
aquests nivells d’igualtat d’oportunitats a totes les 
persones amb discapacitat.
Les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació establiran, per a cada àmbit o àrea, 
mesures concretes per a previndre o suprimir 
discriminacions, i per a compensar desavantatges o 
dificultats. S’inclouran disposicions sobre, almenys, 
els següents aspectes:

• Exigències d’accessibilitat dels edificis i entorns, 
dels instruments, equips i tecnologies, i dels 
béns i productes utilitzats en el sector o àrea. 
En particular, la supressió de barreres a les 
instal·lacions i l’adaptació d’equips i instruments, 
així com l’apropiada senyalització en aquests.

• Condicions més favorables en l’accés, participació 
i utilització dels recursos de cada àmbit o àrea i 
condicions de no discriminació en normes, criteris 
i pràctiques.

• Suports complementaris, tals com a ajudes 
econòmiques, productes i tecnologies de suport, 
serveis o tractaments especialitzats, altres 
serveis personals, així com altres formes de 
suport personal o animal. En particular, ajudes 
i serveis auxiliars per a la comunicació, com a 
sistemes augmentatius i alternatius, braille, 
dispositius multimèdia de fàcil accés, sistemes de 

suports a la comunicació oral i llengua de signes, 
sistemes de comunicació tàctil i altres dispositius 
que permeten la comunicació. (Comunicació)

• L’adopció de normes internes en les empreses o 
centres que promoguen i estimulen l’eliminació 
de desavantatges o situacions generals de 
discriminació a les persones amb discapacitat, 
inclosos els ajustos raonables.

Les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació s’establiran tenint en compte els 
diferents tipus i graus de discapacitat que hauran 
d’orientar tant el disseny inicial com els ajustos 
raonables dels entorns, productes i serveis de cada 
àmbit d’aplicació de la llei.

Art. 24
Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 
en l’àmbit dels productes i serveis relacionats amb 
la societat de la informació i mitjans de comunicació 
social.

Art. 25
Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 
en l’àmbit dels espais públics urbanitzats i edificació.

Derogació per integració en aquest Text Refós
• La Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de 

les persones amb discapacitat.

• La Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat 
universal de les persones amb discapacitat.

• La Llei 49/2007, de 26 de desembre, per la qual 
s’estableix el règim d’infraccions i sancions en 
matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació 
i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat.
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»Píndola formativa 34. 
Convenció sobre els drets de les persones amb 
discapacitat
(extracte de la Convenció)

Preàmbul
La discapacitat és un concepte que evoluciona 
i que resulta de la interacció entre les persones 
amb deficiències i les barreres degudes a l’actitud 
i a l’entorn que eviten la seua participació plena i 
efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb 
les altres...

Art. 1. Propòsit
Promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en 
condicions d’igualtat de tots els drets humans i 
llibertats fonamentals per totes les persones amb 
discapacitat, i promoure el respecte de la seua 
dignitat inherent.

Les persones amb discapacitat inclouen aquelles que 
tinguen deficiències físiques, mentals, intel·lectuals 
o sensorials a llarg termini que, en interactuar 
amb diverses barreres, puguen impedir la seua 
participació plena i efectiva en la societat, en igualtat 
de condicions amb les altres.

Reconeixent, a més, la diversitat de les persones 
amb discapacitat.

Definicions
Comunicació. Inclou els llenguatges, la visualització 
de textos, el Braille, la comunicació tàctil, els 
macrotipus, els dispositius multimèdia de fàcil accés, 
així com el llenguatge escrit, els sistemes auditius, 
el llenguatge senzill, els mitjans de veu digitalitzada 
i altres maneres, mitjans i formats augmentatius o 
alternatius de comunicació, inclosa la tecnologia de 
la informació i les comunicacions de fàcil accés.

Llenguatge. Inclou tant el llenguatge oral com la 
llengua de senyals i altres formes de comunicació no 
verbal.

Discriminació per motius de discapacitat. 
Qualsevol distinció, exclusió o restricció per 
motius de discapacitat que tinga el propòsit o 
l’efecte d’obstaculitzar o deixar sense efecte el 
reconeixement, gaudi o exercici, en igualtat de 
condicions, de tots els drets humans i llibertats 
fonamentals en els àmbits polític, econòmic, social, 
cultural, civil o d’un altre tipus. Inclou totes les formes 
de discriminació, entre elles, la denegació d’ajustos 
raonables.

Ajustos raonables. Modificacions i adaptacions 
necessàries i adequades que no imposen una càrrega 
desproporcionada o indeguda, quan es requerisquen 
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en un cas particular, per a garantir a les persones 
amb discapacitat el gaudi o exercici, en igualtat de 
condicions amb les altres, de tots els drets humans i 
llibertats fonamentals.

Disseny universal. Disseny de productes, entorns, 
programes i serveis que puguen utilitzar totes 
les persones, en la major mesura possible, sense 
necessitat d’adaptació ni disseny especialitzat. El 
disseny universal no exclourà les ajudes tècniques 
per a grups particulars de persones amb discapacitat, 
quan es necessiten.

Article 3. Principis generals
a) El respecte de la dignitat inherent, l’autonomia 

individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies 
decisions, i la independència de les persones.

b) La no discriminació.

c) La participació i inclusió plenes i efectives en la 
societat.

d) El respecte per la diferència i l’acceptació de 
les persones amb discapacitat com a part de la 
diversitat i la condició humanes.

i) La igualtat d’oportunitats.

f) L’accessibilitat.

g) La igualtat entre l’home i la dona.

h) El respecte a l’evolució de les facultats dels xiquets 
i les xiquetes amb discapacitat i del seu dret a 
preservar la seua identitat.

Article 24. Educació
Els estats que formen part de la convenció 
reconeixen el dret de les persones amb discapacitat 
a l’educació. Amb la intenció de fer efectiu aquest 
dret sense discriminació i sobre la base de la igualtat 
d’oportunitats, aquests estats asseguraran un 
sistema d’educació inclusiu a tots els nivells, així com 
l’ensenyament al llarg de la vida, amb la intenció de:

a) Desenvolupar plenament el potencial humà i 
el sentit de la dignitat i l’autoestima i reforçar 
el respecte pels drets humans, les llibertats 
fonamentals i la diversitat humana.

b) Desenvolupar al màxim la personalitat, els talents 
i la creativitat de les persones amb discapacitat, 
així com les seues aptituds mentals i físiques.

c) Fer possible que les persones amb discapacitat 
participen de manera efectiva en una societat 
lliure.

2. En fer efectiu aquest dret, els estats asseguraran 
que:

a) Les persones amb discapacitat no queden 
excloses del sistema general d’educació per 
motius de discapacitat, i que els xiquets i les 
xiquetes amb discapacitat no queden exclosos 
de l’ensenyament primari gratuït i obligatori 
ni de l’ensenyament secundari per motius de 
discapacitat.

b) Les persones amb discapacitat puguen accedir a 
una educació primària i secundària inclusiva, de 
qualitat i gratuïta, en igualtat de condicions amb 
les altres, en la comunitat en què visquen.

c) Es facen ajustos raonables en funció de les 
necessitats individuals.

d) Es preste el suport necessari a les persones 
amb discapacitat, en el marc del sistema general 
d’educació, per a facilitar la seua formació 
efectiva.
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i) Es faciliten mesures de suport personalitzades 
i efectives en entorns que fomenten al màxim 
el desenvolupament acadèmic i social, de 
conformitat amb l’objectiu de la plena inclusió.

3. Els Estats que en formen part brindaran a les 
persones amb discapacitat la possibilitat d’aprendre 
habilitats per a la vida i desenvolupament social, a 
fi de propiciar la seua participació plena i en igualtat 
de condicions en l’educació i com a membres de la 
comunitat. A aquest efecte, els estats  adoptaran 
les mesures pertinents, entre aquestes:

a) Facilitar l’aprenentatge del Braille, l’escriptura 
alternativa, altres maneres, mitjans i formats 
de comunicació augmentatius o alternatius i 
habilitats d’orientació i de mobilitat, així com la 
tutoria i el suport entre parells;

b) Facilitar l’aprenentatge de la llengua de signes 
i la promoció de la identitat lingüística de les 
persones sordes.

c) Assegurar que l’educació de les persones, i en 
particular els xiquets i les xiquetes cecs, sords 
o sordcecs s’impartisca en els llenguatges i les 
maneres i mitjans de comunicació més apropiats 
per a cada persona i en entorns que permeten 
aconseguir el seu màxim desenvolupament 
acadèmic i social.

4. A fi de contribuir a fer efectiu aquest dret, els estats 
adoptaran les mesures pertinents per a utilitzar a 
mestres, inclosos mestres amb discapacitat, que 
estiguen qualificats en llengua de signes o Braille 
i per a formar a professionals i personal que 
treballen en tots els nivells educatius.

Aqueixa formació inclourà la presa de consciència 
sobre la discapacitat i l’ús de maneres, mitjans i 
formats de comunicació aumentativos i alternatius 
apropiats, i de tècniques i materials educatius per a 
recolzar a les persones amb discapacitat.

5. Els estats asseguraran que les persones amb 
discapacitat tinguen accés general a l’educació 
superior, la formació professional, l’educació per a 
adults i l’aprenentatge durant tota la vida sense 
discriminació i en igualtat de condicions amb 
les altres. A tal fi, els estats asseguraran que es 
realitzen ajustos raonables per a les persones 
amb discapacitat.
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4.1. Protocol de coordinació en detecció 
i atenció precoç de l’alumnat que 
puga presentar problemes de salut 
mental, incloent-hi TEA

4.2. Protocol de detecció

4.3. Protocol d’avaluació 
psicopedagògica. Identificació de 
les barreres per a la participació i 
l’aprenentatge, i de les necessitats 
educatives específiques
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En la RESOLUCIÓ conjunta d’11 de desembre de 
2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública, per la qual es dicten 
instruccions per a la detecció i l’atenció precoç 
de l’alumnat que puga presentar un problema 
de salut mental es defineixen els següents 
aspectes d’aquest protocol: la finalitat, l’abast i 
els destinataris.

Pel que fa al protocol de coordinació per a 
l’atenció a l’alumnat amb problemes de salut 
mental, s’hi estableix que:

• Les conselleries de Sanitat i Educació han 
elaborat de forma consensuada un protocol 
de coordinació que facilita una intervenció 
integral i individualitzada.

• L’existència d’aquest protocol es defineix 
com una eina que sistematitze les actuacions 
conjuntes, clíniques i educatives, en l’atenció a 
l’alumnat que presenta necessitats específiques.

Per a això es desenvoluparà un pla terapèutic 
consensuat i interdisciplinari que afavorisca 
la col·laboració i coresponsabilitat entre els 
diferents serveis d’atenció al ciutadà.

4.1.
Protocol de coordinació en detecció 
i atenció precoç de l’alumnat que 
puga presentar problemes de salut 
mental, incloent-hi TEA
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4.1.1. Finalitat
La finalitat d’aquest protocol és descriure el 
procediment que han de seguir els centres 
educatius, centres d’atenció primària (CAP) i 
les unitats de salut mental infantoadolescent 
(USMIA) per a atendre l’alumnat de manera 
integral i coordinada des del primer moment 
en què es detecte la sospita que l’alumne o 
alumna pot presentar un problema de salut 
mental.

4.1.2. Abast
Aquest protocol serà aplicable a:

• Centres educatius públics de la Generalitat 
Valenciana. S’hi podran acollir la resta 
centres. En qualsevol cas, els centres que 
no s’hi acullen hauran d’establir  mecanismes 
propis per a donar compliment al que 
estableix l’article 59 de la Llei 10/2014, de 29 
de desembre, de la Generalitat, de Salut de la 
Comunitat Valenciana.

• Centres d’atenció primària (CAP).

• Unitats de salut mental infanto-adolescent 
(USMIA).

4.1.3. Destinataris
Tot l’alumnat escolaritzat en centres educatius 
i que pot presentar una sospita de trastorn 
mental o símptomes importants d’aquests, 
encara que no estiga diagnosticat encara. 
Aquesta sospita pot ser en relació amb:

1. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA).

2. Trastorn per Dèficit d’Atenció i 
Hiperactivitat (TDAH).

3. Discapacitat intel·lectual amb 
comorbilitat psiquiàtrica.

4. Trastorns alimentaris.

5.  Trastorns del control dels impulsos i de 
la conducta.

6. Trastorns d’ansietat.

7. Trastorns de l’ànim.

8. Trastorns de l’excreció.

9. Trastorns psicòtics

10. Conducta suïcida: ideació, pla, 
temptatives de suïcidi.

11. Conductes autolesives.

12. Unes altres que es detecten.
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Àmbit educatiu Quan en el centre educatiu es detecte un alumne o alumna, amb sospita d’una 
problemàtica de salut mental:

1. El tutor sospita d’un problema de salut mental. Juntament amb l’orientador o 
orientadora, convocarà els representants legals per a informar-los de la situació 
detectada i de la conveniència de:

• Realitzar una avaluació psicopedagògica.
• Realitzar una derivació als especialistes sanitaris corresponents (Salut Mental 

Infantil, Neuropediatria) a través del facultatiu d’atenció primària (AP).

2. Autorització i consentiment informat. Els representants legals autoritzaran 
l’avaluació psicopedagògica (annex IV) i l’intercanvi d’informació amb els 
professionals sanitaris (model annex V) (aquest annex i els que se citen en aquest 
apartat es refereixen a la resolució d’11 de desembre de 2017). En el cas que no 
autoritzen l’avaluació psicopedagògica, ni les intervencions derivades, depenent 
de la situació i de la gravetat d’aquesta, el centre educatiu haurà d’ajustar-se al 
que es disposa en la normativa vigent (Llei orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica 
del Menor) en matèria de protecció de la infància i de l’adolescència, posant en 
coneixement dels serveis socials municipals tal situació a fi de valorar una possible 
situació de risc.

3. Avaluació psicopedagògica. Els professionals del Servei Psicopedagògic Escolar, 
del Departament d’Orientació o del Gabinet Psicopedagògic autoritzat, realitzarà, 
si escau, l’avaluació psicopedagògica, identificant:

- Les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumna o l’alumne amb 
sospita de trastorn mental.

- Aquells factors del context que afavorisquen o dificulten el seu aprenentatge, 
amb la finalitat de determinar les mesures educatives més adequades.

4. Informe educatiu. L'orientador/a elaborarà un informe educatiu de coordinació 
entre serveis (annex VI) en el qual reflectirà la seua avaluació psicopedagògica i 
una proposta sobre la conveniència o no de derivar l’alumnat als serveis sanitaris 
corresponents. Convocarà una reunió amb la mare, el pare, tutors/tutores o 
representants legals per a informar-los del resultat de l’avaluació i lliurar-los en 
una còpia.

La detecció primerenca dels trastorns ajuda a iniciar al més prompte possible la intervenció més adequada 
i a previndre els possibles problemes associats (insuficient rendiment escolar, dificultats en les relacions 
socials, baixa autoestima, trastorns de conducta, etc.).

A. FASE DE DETECCIÓ I IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS EDUCATIVES

4.1.4. Descripció del procediment
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Àmbit sanitari

5. Proposta de derivació. Si es realitza proposta de derivació als serveis sanitaris: 
L’informe educatiu de coordinació entre serveis, acompanyat d’una carta de 
derivació, es remetrà a pediatria o a atenció primària a través de la mare, del pare, 
tutors/tutores o representants legals. Amb aquesta informació el personal mèdic 
valorarà la derivació a l’especialista corresponent (USMIA, Neuropediatria, altres).

6. Informació sobre el procés de detecció i identificació. S’informarà  la tutora o el 
tutor del procés realitzat. Tots els professionals tenen l’obligació de guardar la 
corresponent confidencialitat dels temes tractats i el deure de secret professional.

1. Sospita de problema de salut mental. Quan pediatria, neuropediatria, atenció 
primària o altres especialistes, per la seua pròpia valoració, o per demanda de la 
família, sospite possibles problemes de salut mental realitzarà la derivació a la 
Unitat de Salut Mental Infantoadolescent (USMIA).

2. Autorització i consentiment informat. Se sol·licitarà a la família l’autorització per 
a l’intercanvi d’informació entre professionals (annex V) i s’adjuntarà còpia a la 
USMIA. Des de la USMIA, previ a l’inici de la intervenció, es demanarà a la família 
el consentiment informat familiar (annex V) en el cas que no ho hagen fet al seu 
centre de salut.

3. Sol·licitud d’informació de l’àmbit escolar. La USMIA, en els casos en què necessite 
demanar informació de l’àmbit escolar, ha de remetre al centre educatiu on 
l’alumnat estiga escolaritzat els qüestionaris oportuns. Aquests qüestionaris es 
remetran a la direcció del centre, que els entregarà al tutor o la tutora per al seu 
emplenament i ho comunicarà a l'orientador/a. Es remetran acompanyats de la 
sol·licitud de col·laboració corresponent (annex VII) i s’adjuntarà còpia del document 
del consentiment informat familiar (annex V).

 L'orientador/a del centre educatiu remetrà a la USMIA l’Informe Educatiu de 
Coordinació entre serveis (annex VI), en cas que hi haja feta una avaluació 
sociopsicopedagògica. En cas que no n’hi haja, l'orientador/a només emplenarà els 
apartats A, B, C, D i I de l’annex VI.

 En cas que no hi haja percepció de dificultat o problemàtica en l’àmbit escolar i 
no haja existit demanda d’avaluació psicopedagògica, l'orientador/a emplenarà la 
part corresponent de l’informe educatiu de coordinació entre serveis d’informació 
conductual i relacional, actitudinal i competencial, o d’aquells aspectes de l’alumna 
o de l’alumne que considere rellevants aportar per a la seua valoració en la USMIA.

 Tota aquesta documentació es remetrà a través de la família o els representants 
legals.
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USMIA

Àmbit educatiu

La USMIA, després de rebre l’informe educatiu de coordinació entre serveis (annex VI) 
i la sol·licitud de col·laboració en la valoració de l’alumnat i els qüestionaris agregats 
(annex VII) i elaborar la valoració clínica del xiquet, xiqueta o adolescent, emetrà el seu 
Informe clínic per a iniciar el corresponent tractament. Per a facilitar la comunicació 
amb els serveis educatius elaborarà l’Informe de la USMIA de coordinació entre serveis 
(annex VIII).

Aquest document es remetrà a l’adreça dels centres educatius, a través de la família, 
amb el resum de la valoració diagnòstica, del tractament (possibles efectes del 
tractament farmacològic, si aquest està indicat sobre les conductes de l’alumnat, 
pautes per al seguiment, etc.) i possibles orientacions per a la intervenció.

Quan la USMIA necessite actualització de dades o intercanvi d’informació amb els 
orientadors d’Educació Secundària (ESO) -o viceversa– en casos en els quals s’ha 
vingut intervenint des d’Educació Primària, enviarà juntament amb la Sol·licitud de 
col·laboració en la valoració de l’alumnat (annex VII) o amb la demanda pertinent, 
l’Informe de la USMIA de coordinació entre serveis (annex VIII), amb la síntesi de la 
informació que disposa.

La direcció del centre inclourà l’Informe de la USMIA de coordinació entre serveis (annex 
VIII) en l’expedient de l’alumnat i n’informarà al departament d’Orientació. Conegut 
el contingut del document remés per la USMIA, en qualsevol cas, el departament 
d’Orientació del centre educatiu comunicarà al tutor/a i al professorat la informació 
corresponent, suficient i necessària per a la intervenció educativa.

Aquesta es recollirà en una proposta de Pla d’actuació personalitzat, si és pertinent la 
seua realització. La prefectura d’estudis supervisarà aquest procés.

B. FASE DE DIAGNÒSTIC
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USMIA

Àmbit educatiu

La intervenció ha de ser transversal i inclou: intervenció escolar, clínica, i assessorament familiar i intervenció 
farmacològica si el facultatiu així ho considera.

L’atenció que necessite l’alumnat, d’acord amb l’avaluació clínica i psicopedagògica, quedarà recollida en un 
Pla terapèutic (annex IX) en el qual s’indicaran:

1. Les necessitats específiques educatives, sanitàries i socials (si s’escau) que presenta.
2. Els objectius que es proposen,
3. Les intervencions i els professionals responsables del suport que se li dispensaran per poder cobrir-les 

(tractament clínic, mesures d’atenció a la diversitat),
4. La participació familiar.
5. La temporalització.
6. El registre de seguiment.
7. L’avaluació i, si escau, la revisió dels objectius.

Aquesta intervenció tindrà un caràcter interdisciplinari ja que contemplarà tots els àmbits que necessita el 
menor: sanitari, educatiu i social, en què es destacarà la importància de la col·laboració familiar.

Aquest pla terapèutic serà emplenat i ajustat pels responsables de la USMIA i del centre educatiu, i si escau 
pels serveis socials corresponents, en funció de l’evolució del xiquet, xiqueta o adolescent.

La USMIA realitzarà el tractament clínic i seguiment de la intervenció quan el cas ho 
requerisca.

El centre educatiu, quan la problemàtica clínica tinga repercussions significatives 
també a context escolar, amb l’assessorament del departament d’Orientació del 
centre i de manera coordinada amb els serveis de salut mental, realitzarà o proposarà 
les actuacions pertinents en l’àmbit del centre, les quals es recolliran en l’informe 
psicopedagògic (i en la documentació del centre) i es comunicaran a les famílies perquè 
en prenguen coneixement i hi puguen participar.

La intervenció educativa podrà contindre aspectes d’accés, de participació, del procés 
d’ensenyament-aprenentatge, metodològics, conductuals, emocionals, socials, 
mesures ordinàries, extraordinàries i complementàries d’atenció a la diversitat, així 
com personal complementari implicat i recursos materials.

Aquesta intervenció pot incloure el tractament farmacològic i la supervisió de la 
medicació en el centre escolar (d’acord amb el que dispose la normativa vigent), la 
intervenció educativa i la psicopedagògica.

C. FASE D’INTERVENCIÓ
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Àmbit familiar

Altres agents 
implicats

La intervenció familiar consistirà a establir espais de participació en tot el procés, 
incloent-hi l’assessorament que siga necessari i el seguiment per part dels professionals 
implicats.

En els casos d’especial dificultat podrà implicar a més, als serveis socials municipals 
(SSM), Serveis d’Atenció a la Família i Infància (SEAFI) i uns altres possibles serveis 
especialitzats: policia local i nacional, serveis de protecció de menors, Departament 
Tècnic d’Absentisme Escolar, Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives 
(UPCCA), Institut de la Família i altres agents implicats.

Per a poder portar un seguiment eficaç i operatiu de l’alumnat, s’articularan diferents vies per a l’intercanvi 
d’informació i la comunicació interprofessional d’acord amb el pla establit.

El contingut de les reunions de coordinació entre serveis quedarà reflectit en un acta. (annex X: Acta reunió 
coordinació entre serveis).

Sempre que es produïsca un canvi rellevant en l’evolució escolar o sanitària de l’alumnat, s’ha de procedir a 
informar les parts implicades en aquest protocol.

D. FASE DE SEGUIMENT DEL PLA TERAPÈUTIC
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La informació confidencial continguda en el protocol entre la USMIA i els centres educatius i serveis 
especialitzats d’orientació estarà subjecta a:

La guarda del secret professional d’acord amb el que s’estableix el codi deontològic dels professionals.

La protecció de les dades recollides, d’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal.

La informació disponible que es facilitarà serà la necessària, suficient i rellevant perquè l’altra part puga 
realitzar la seua intervenció, i es protegirà especialment la intimitat i la confidencialitat de les dades de les 
famílies i les persones.

Aquest traspàs d’informació des de l’àmbit escolar no requerirà l’aplicació de proves o tests específics que 
no s’han considerat necessaris per a l’organització de la resposta educativa de l’alumnat.

Als centres educatius, els documents:

- tindran registre d’entrada i d’eixida
- s’arxivaran en l’expedient personal de l’alumnat
- s’enviaran a un altre centre en cas de trasllat.

Als centres de salut i a la USMIA se seguirà el protocol de funcionament habitual de registre i custòdia de 
documents personals amb informació sensible (sistema de recollida d’informació sanitària).

E. REGISTRE I CUSTÒDIA DE LA DOCUMENTACIÓ
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Àmbit familiar

Àmbit educatiu

L’entorn familiar és el primer agent socialitzador del menor. És un element 
imprescindible per a l’adequat desenvolupament de les seues capacitats, per la qual 
cosa qualsevol intervenció que es realitze ha d’implicar la dinàmica familiar a què 
pertany, i es potenciaran les seues fortaleses i es reduiran els seus desequilibris.

Generalment, és en l’àmbit familiar on es detecten les primeres manifestacions dels 
símptomes del possible trastorn. La família, tutor/a o representants legals hauran de 
signar el consentiment informat (annex V) de coordinació entre els dos serveis com està 
previst en aquest protocol i la institució que reba la sol·licitud conservarà el document i 
lliurarà una còpia a la família.

Si la família no signa el consentiment, no podrà realitzar-se aquesta coordinació 
directament. En aquest cas solament es realitzarà quan existisquen raons de risc de 
desprotecció que justifiquen legalment i competencialment l’actuació al marge de la 
família, segons la normativa vigent en matèria de protecció a la infància i a l’adolescència.

En qualsevol moment del procés, la família tindrà la possibilitat de revocar la seua 
decisió respecte al consentiment informat. Així mateix, en qualsevol moment del 
procés, la família podrà procedir al consentiment informat.

És necessari que l’entorn familiar col·labore en l’emplenament dels qüestionaris que se 
li proporcionen.

En el cas que la família estiga separada o divorciada, és imprescindible el consentiment 
signat de cada membre.

Als centres educatius, la responsabilitat és compartida entre els diferents professionals 
que intervenen en el centre: el professorat, el personal del Servei Especialitzat 
d’Orientació (SPE i DO) o del Gabinet Psicopedagògic Escolar autoritzat i l’equip directiu 
del centre.

a) Professorat:

• Detectar de manera primerenca el trastorn (accions preventives).
• Detectar les situacions de risc.
• Informar  les famílies de la situació detectada.
• Col·laborar amb el Servei Psicopedagògic Escolar, Departament d’Orientació o 

Gabinet psicopedagògic en les tasques de detecció o avaluació psicopedagògica.
• Emplenar els qüestionaris que sol·liciten els professionals de la USMIA o els  

professionals sanitaris implicats. (annex VII: Sol·licitud de col·laboració en la 
valoració de l’alumnat) i els seus qüestionaris agregats.

El tutor/a coordinarà el Pla terapèutic en l’àmbit escolar establit després de l’avaluació 
i l’informe psicopedagògic de l’SPE, DO o el Gabinet psicopedagògic.

4.1.5. Responsabilitats
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b) L'orientador/a o treballador/a social:

Aquests professionals atendran de manera col·laborativa les següents variables:

• Existència d’un treballador/a social a l’SPE, DO o el GPA.
• Les actuacions prèvies del treballador/a social en l’atenció de cada cas.

Les seues funcions són les següents:
• Facilitar al professorat els instruments que proporcionen la detecció de problemes 

relacionats amb el protocol.
• Elaborar l’informe psicopedagògic després de la detecció del problema en 

l’alumnat, amb la petició del professorat i el consentiment de la família. Cal 
inserir-hi el corresponent diagnòstic clínic i les orientacions proposades des de 
la USMIA.

• Informar la família o els representats legals del resultat de la corresponent 
avaluació psicopedagògica i de la conveniència o no de la seua derivació a 
pediatria, i lliurar-los còpia de l’informe educatiu (annex VI: Informe Educatiu de 
Coordinació entre serveis).

• Informar el professorat dels processos realitzats.
• Assessorar el professorat en els casos en què s’identifiquen necessitats 

específiques de suport educatiu i es requerisca un Pla d’actuació personalitzat.
• Orientar la família o representants legals sobre com es donarà resposta des del 

centre educatiu a les necessitats educatives.
• Assessorar el professorat en l’emplenament dels qüestionaris sol·licitats pels 

professionals de la USMIA i els professionals sanitaris competents.
• Coordinar-se amb els serveis que atenen l’alumnat.

c) Equip directiu del centre.

• Facilitar la coordinació entre família, centre, servei psicopedagògic, pediatria, 
USMIA i Serveis socials.

• Rebre i tramitar la documentació remesa des de la USMIA.
• Derivar al professorat els qüestionaris que siguen sol·licitats pels professionals 

de la USMIA i altres professionals sanitaris competents.
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USMIA El professional de referència de la USMIA: psiquiatria, psicologia, infermeria de salut 
mental o treball social, serà el responsable dels primers contactes i del seguiment 
necessari dels casos.

Els facultatius pertinents (psiquiatria, psicologia clínica) han de:

• Valorar i diagnosticar clínicament.
• Informar i intervindre amb les famílies i remetre els informes de coordinació entre 

serveis als centres educatius, amb la informació rellevant sobre orientacions 
diagnòstiques i aspectes bàsics del tractament. (annex VIII: Informe de la 
USMIA de coordinació entre serveis).

• Elaborar i desenvolupar el Pla terapèutic en coordinació amb els altres 
professionals que hi intervenen (annex IX: Pla terapèutic).

Mantindre una comunicació regular amb els professionals que intervenen en el procés. 
Quan calga comentar aspectes rellevants del tractament clínic amb els professionals 
d’Orientació educativa. Es coordinarà amb: especialistes de psiquiatria, psicologia, 
infermeria i treball social. En aquells casos d’especial dificultat es duran a terme 
trobades periòdiques entre els professionals que intervenen en el procés, bé siga a les 
USMIA, als centres educatius, als centres de salut, als ajuntaments o on es determine.
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Es constituirà una comissió de seguiment composta per:

• Personal educatiu designat per la Direcció General de Política Educativa de la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: dos representants de 
la direcció general de Política Educativa; un director o directora dels SP; un 
representant dels orientadors o orientadores dels DO.

• Un membre de la Inspecció d’Educació.
• Personal sanitari designat per la Direcció General d’Assistència Sanitària de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: dos representants de la direcció 
general d’Assistència Sanitària; una persona coordinadora de les USMIA; un 
representant dels centres d’Atenció Primària.

Aquesta comissió es reunirà anualment i tindrà entre les seues competències avaluar el 
protocol i valorar les necessitats de millora de la coordinació entre les dues institucions.

L’avaluació inclourà l’elaboració d’indicadors i l’anàlisi de la informació corresponent a:

• Reunions previstes i realitzades entre els professionals de sanitat i educació de 
cada departament de salut o sector educatiu i professionals de serveis socials 
(si escau) que, amb caràcter general, serà una cada tres mesos. Cal anotar els 
acords presos i el seguiment dels casos.

• Grau de satisfacció dels participants:
• Centre educatiu.
• Atenció Primària.
• USMIA.
• Família.

4.1.5. Avaluació i seguiment dels protocols
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PROTOCOL DE COORDINACIÓ DE
DETECCIÓ I DIAGNÒSTIC DAVANT DE SOSPITA DE TEA

SERVEI

SPE - DO

(Servei 
Psicopedagògic 

Escolar)

---

(Departament 
d’Orientació)

PEDIATRIA
-

M. FAMÍLIA

USMI
-

USM

NEUROPEDIATRIA

• PROVES FÍSIQUES: AUDICIÓ, VISTA…
• ESCALA DE DESENVOLUPAMENT. CSBS, CHAT,  M-CHAT. ESCALA DE 

DESENVOLUPAMENT HAIZEA-LLEVANT.

• ENTREVISTES CLÍNIQUES I DIAGNÒSTIC
• ADI-R.
• ADOS-2
• ...

• PROVES DE MARCADORS BIOLÒGICS: NEUROLÒGIQUES, GENÈTIQUES, 
METABÒLIQUES,...

• RMN CEREBRAL, EEG, PEAT, CARIOTIP, X FRÀGIL, MLPA/CGH-ARRAY 
ASSOCIAT A TGD/R. MENTAL…

CRITERIS
DSM-5.

SENYALS 
ALARMA

BATTELLE

CSBS—CHAT

OBSERVACIÓ

AMBIENT 
NATURAL

BATTELLE,O,

LEITER

IDENTEA-2

ADI-R

BAS-II

NAC

OBSERVACIÓ

AMBIENT
NATURAL

BATTELLE, O,

WIPPSI-IV

IDENTEA-2

ADI-R

BAS-II

NAC

OBSERVACIÓ

AMBIENT 
NATURAL

LEITER

ADI-R

BAS-II

NAC

OBSERVACIÓ

AMBIENT 
NATURAL

WISC-IV

ADI-R

BAS-II

NAC

OBSERVACIÓ

AMBIENT 
NATURAL

SENSORIALITAT

FUNCIÓ
EXECUTIVA

COMPRENSIÓ 
D’EMOCIONS

COMPETÈNCIES 
MENTALISTES

…

AV
AL

UA
CI

Ó 
PS

IC
OP

DA
GÓ

GI
CA

 E
DU

CA
CI

Ó
SA

N
IT

AT
IN

FORM
E  PSICOPEDAGÒGIC

DIAGN
ÒSTIC

0-2 
ANYS

EM NO
VERBAL

NO
VERBAL

VERBAL VERBAL COMPLEMENTÀRIA

2-6 ANYS
(EDAT MENTAL)

7-21 ANYS
(EDAT MENTAL)

7-21 ANYS
(EDAT MENTAL)

ATENCIÓ 
PRIMÀRIA

- Entrevista a la 
família. 

Anamnesi

- Brunet-Lèzine.

- Qüestionari 
CSBS-DP.

...

1.  Anamnesi.
• Entrevista a la família.
• Qüestionari CSBS-DP.

2. Desenvolupament psicomotor:
• Observació del joc.
• Brunet-Lèzine.
• Escala Merrill-Palmer-R
• Escala McCarthy
• Escala Bayley III.
• ABAS-II.
• BRIEF-P

 3. Desenvolupament del llenguatge:
• ITPA
•  Peabody.
• RESSÒ.
• Inventari MacArthur.
• Escala de desenvolupament del llenguatge Reynell III. 

PLON.

*Els apartats de Sanitat i atenció primària són resultat de la coordinació amb els professionals d’aquests serveis.

PO
LÍ

TI
QU

ES
 IN

CL
US

IV
ES

IN
FORM

E
DICTAM

EN
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4.2.1. Introducció
Actualment vivim moments d’avanços i 
canvis importants en l’àmbit del coneixement 
del TEA. Alguns dels factors que estan 
provocant aquests canvis tenen un caràcter 
estrictament científic, com pot ser l’avanç de 
les investigacions en l’àmbit de la genètica, 
o la publicació de nombrosos estudis que 
reflecteixen un augment més que considerable 
de la prevalença de casos a tot el món (Centre 
de control de malalties d’Atlanta, 2014). 
Altres factors provenen més de l’àmbit de la 
psicologia i de l’educació, i venen a recollir l’ampli 
coneixement que s’està adquirint sobre els 
processos d’aprenentatge de les persones amb 
TEA, sobre el seu desenvolupament evolutiu, 
les seues capacitats intel·lectuals i les diferents 
formes en què processen la informació. En 
aquests moments en el DSM-5 els nous criteris 
diagnòstics dels TEA recullen i reflecteixen tot el 
que hem aprés sobre les persones amb TEA en 
les últimes dècades.

A nivell polític i social, tampoc podem obviar tot el 
moviment que internacionalment està generant 
l’autisme. Ja són nombroses les administracions 
públiques que aborden el TEA com un problema 
general de salut pública (Gran Bretanya, Nova 
Zelanda, EUA, Espanya (Estratègia Espanyola 
en Trastorns de l’Espectre de l’Autisme, 6-11-
2015), i dissenyen i planifiquen polítiques 
estatals d’atenció a les persones amb TEA, i 
coordinen els serveis de salut, educació i serveis 
socials.

4.2.
Protocol de detecció
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A hores d’ara sabem com han de dissenyar-se i implantar-se els 
programes de cribatge perquè siguen eficaços i vàlids en la detecció, sabem 
reconéixer senyals d’alerta i els primers símptomes ja en els primers 12 
mesos de vida (Barbaro i Dissamayake, 2009; Yirmiya i Charma, 2010), 
tenim a la nostra disposició instruments de cribatge i de detecció validats 
a nivell internacional de fàcil maneig i de baix cost, tenim definit com ha de 
dur-se a terme un procés diagnòstic, i disposem de publicacions que ens 
orienten sobre els instruments específics per a l’avaluació i diagnòstic de 
les persones amb TEA.

Aquests avanços també comporten nous reptes per a adaptar-nos i ser 
capaços de respondre a les necessitats que es generen:

• La urgent necessitat de proporcionar a l’alumnat amb TEA una 
atenció primària específica i especialitzada.

• La demanda social de ser capaços de fer disminuir al màxim 
el reconeixement dels senyals d’alerta i el temps de valoració 
diagnòstica.

• El desafiament que encara presenta el diagnòstic de TEA en les 
dones (Wing, Gould, Gilberg, 2011).

• La comorbiditat que presenta l’autisme amb altres trastorns, 
o l’ampli espectre que ens trobem quan conjuguem TEA amb 
discapacitat intel·lectual i amb trastorns comòrbids.
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4.2.2. Senyals d’alerta i eines per a la detecció
En l’última dècada les investigacions centrades 
en la detecció s’han proposat millorar els 
processos per avançar en la detecció primerenca 
dels senyals d’alerta del TEA (Zwaigenbaum, 
Bryson, i Rogers, 2005; Wetherby, 2008, Macari, 
Campbell, Gengoux, Saulnier, Klin i Chawarska, 
2012).

La detecció, la valoració diagnòstica i la 
intervenció específica en persones amb TEA 
constitueixen, una tríada indissoluble que 
exigeix la coordinació i formació d’especialistes 
dels  àmbits de la salut, els serveis socials i 
l’entorn educatiu, així com el desenvolupament 
de programes específics d’intervenció.

Actualment no existeixen trets o marcadors 
biològics que siguen concloents per a realitzar un 
diagnòstic de TEA, per la qual cosa els indicadors 
conductuals continuen sent fonamentals en la 
detecció i el diagnòstic. Per això el reconeixement 
dels senyals d’alerta continua sent una de les 
vies més poderoses per a orientar i diagnosticar 
com més prompte millor les persones amb 
sospites de TEA.

Des de l’àmbit sanitari s’estan desenvolupant 
experiències pilot per a implementar programes 
de cribatge en pediatria. Aquests programes 
de cribatge recolzats per instruments validats 
a nivell internacional com el M-CHAT (Robins, 
2001), s’estan configurant com una de les 
eines més eficaces en la detecció dels TEA. 
Evidentment la correcta implantació d’aquests 
sistemes passa per equips professionals 
formats específicament en Autisme. Belinchón, 
Hernández i Sotillo, 2008).

A hores d’ara, a Espanya, amb el document 
“Estrategia española en trastornos del espectro 
del autismo, 2015”, i a la Comunitat Valenciana, 
amb els protocols de coordinació sanitat i 
educació, s’estableix un procediment homogeni 
que incorpora en el seguiment ordinari 
del desenvolupament infantil els senyals 
primerencs d’alarma que indiquen que el xiquet 
o la xiqueta pot presentar símptomes dins de 
l’espectre autista.
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Resumint, les experiències que s’estan duent 
a terme en detecció, i que es recullen com a 
bones pràctiques sembla que tenen en compte:

• El reconeixement de les fites evolutives 
del desenvolupament conductual, social i 
comunicatiu en el desenvolupament típic i 
en el desenvolupament de la persona amb 
TEA.

• El reconeixement dels indicadors o senyals 
d’alerta dels TEA i les diferències que 
poden aparéixer dins de l’ampli espectre de 
l’autisme.

• La valoració del desenvolupament social 
i comunicatiu de la persona amb TEA 
a les consultes de vigilància rutinària 
del desenvolupament, on es generen 
situacions que provoquen comunicació, 
interacció social o joc, per a poder avaluar 
de manera directa els indicadors d’alerta de 
les persones amb TEA.

• La utilització d’eines de cribatge específiques 
d’autisme, M-CHAT (Robins, 2001), Escala 
autònoma (Belinchón, Hernández, Martos, 
Sotillo, Márquez i Olez, 2005), entre moltes 
altres.

• La implantació de bones pràctiques en 
l’orientació a les famílies davant la detecció 
d’un possible TEA.

• La derivació de les famílies cap als recursos 
especialitzats de diagnòstic i tractament en 
TEA del seu entorn més proper.

En la taula següent sintetitzem els criteris 
per a la detecció de TEA, extrets de tres fons: 
l’organització Autisme Europa (Barthemely, 
Fuentes, Howlin, Van der Gaag, 2009); 
l’Associació Americana de Pediatria (Filipek, 
Accardo, Baranek, Cook, Dawson i Gordon, 
1999); i el document “Estrategia española en 
trastornos del espectro autista”.

La primera columna de la taula recull les fites 
evolutives en el desenvolupament normotípic, 
la segona els símptomes que caracteritzen el 
TEA, i la tercera els possibles instruments que 
podem utilitzar per a la detecció i avaluació de 
les persones amb TEA.
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6-9 mesos
• Segueix amb la mirada quan el cuidador, 

assenyala i exclama: mira el... (un objecte 
familiar).

(inici atenció conjunta).

12 mesos (l’anterior més el següent)
• Balboteig.

• Intenta obtindre un objecte fora de 
l’abast, per a cridar l’atenció del cuidador 
assenyalant, verbalitzant i establint un 
contacte visual.

(acció protoimperativa integrada).

• Gesticulacions (assenyalar, dir adeu amb la 
mà).

15 mesos (l’anterior més el següent)
• Estableix contacte visual quan parla amb 

algú.

• Estén els braços anticipadament quan vol 
que l’agafen en braços.

• Respon de forma consistent al seu nom.

• Mostra atenció compartida, compartir 
l’interés per un objecte o activitat.

• Respon a ordres simples.

• Diu ‘papà’ i ‘mamà’ amb sentit.

• Altres paraules simples (16-17 mesos).

18 mesos (l’anterior més el següent)
• Assenyala parts del seu cos.

• Diu algunes paraules amb significat.

• Fa joc amb ninots, telèfon, etc.

(joc funcional i inici del joc imaginatiu-simbòlic)

• Respon quan el cuidador assenyala un 
objecte.

• Assenyala un objecte, verbalitza i estableix 
contacte visual alternativament entre 
l’objecte i el cuidador amb l’única intenció de 
dirigir l’atenció de l’adult cap a l’objecte.

• No segueix amb la mirada.

• No balboteja.
• No fa gestos:

- assenyalar per a demanar,
- dir adeu amb la mà.

• Menor contacte ocular.
• No reconeix el seu nom.

Àrea de Comunicació
• No respondre al nom quan és anomenat.
• Absència de resposta a la comunicació no 

verbal,
• Limitació en l’ús del contacte visual.
• Absència de l’ús de gestos com assenyalar:

- Per a demanar, protoimperatius.
- Per a mostrar, protodeclaratius.

Àrea d’Interacció
• Limitació en l’interés pels altres i respostes 

limitades a altres persones,
• Absència d’imitació,
• Alteració en la interacció social:

- No inicia ni respon a l’atenció conjunta.
- Dèficit per a iniciar peticions d’interacció.
- Dèficit per a respondre en moments 

d’interacció.

• Falta d’interés per compartir els seus 
interessos.

• Limitació en el desenvolupament del joc de 
ficció i simbòlic,

• Limitació en l’expressió i comprensió 
d’emocions.

• Qualsevol pèrdua en llenguatge o habilitat 
social.

CSBS DP
(6-24 mesos, edat 
cronològica)

MÒDUL T
(ADOS-2)
(12-20 mesos, edat 
cronològica)

(20-30 mesos edat 
cronològica)

CHAT
(≥ 18 mesos, edat 
cronològica)

DESENVOLUPAMENT NORMOTÍPIC SÍMPTOMES EN TEA
INSTRUMENT DE 

DETECCIÓ-
DIAGNÒSTIC
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24 mesos (l’anterior més el següent)
• Utilitza espontàniament frases de dues 

paraules. (No solament ecolàliques).

• Imita tasques domèstiques.

• Mostra interés pels altres xiquets o 
xiquetes.

• Frases espontànies de dues paraules als 24 
mesos.

36 mesos (detecció específica a partir de 
l’anterior)
Àrea cognoscitiva
• Comença a tindre clar el concepte de temps.

• Segueix ordres de 3 parts.

• Juga usant la imaginació.

Àrea social
• Col·labora amb altres xiquets

•  Juga al “papà” o a la “mamà”

• Exhibeix una gran imaginació en jocs de 
fantasia

• Es vist i desvist

• Tracta de negociar en situacions conflictives

Àrea emocional
• Es veu a si mateix com una persona 

completa que inclou cos, ment i sentiments

• Sovint no pot distingir la diferència entre la 
fantasia i la realitat.

Àrea d’interessos repetitius i estereotipats
• Resposta inusual a l’estimulació sensorial.
• Moviments motors estranys i repetitius.
• Joc repetitiu.
• Resistència als canvis.

• Totes les anteriors.

Alteracions en la comunicació
• Deficient comunicació no verbal (per 

exemple, no assenyalar i tindre dificultat 
per a  compartir un “focus d’atenció” amb 
la mirada).

• Fracàs en el somriure social per a expressar 
plaer i respondre al somriure d’uns altres.

Alteracions socials
• Imitació limitada o absència d’accions amb 

joguets o altres objectes.
• No mostra objectes als altres.
• Falta d’interés cap als altres, o acostament 

a estranys o xiquets de la seua edat.
• Escassa resposta a emocions: felicitat o 

tristesa, etc.
• No mostra jocs de ficció, preferència per 

activitats consolidadas.

Alteració d’interessos, activitats i conductes
• Hipersensibilitat a sons o al tacte.
• Inusual resposta sensorial.
• Manierismes motors.
• Resistència als canvis en situacions poc 

estructurades.
•  Jocs repetitius amb joguets o objectes.

M-CHAT
(≥ 24 mesos, edat 
cronològica)

IDENTEA-2
(≥ 24 mesos, edat 
cronològica)

MÒDUL 1
MÒDUL 2
(ADOS-2)
(≥ 30 mesos, edat 
cronològica)

ADI-R
(≥ 24 mesos, edat 
mental)

DESENVOLUPAMENT NORMOTÍPIC SÍMPTOMES EN TEA
INSTRUMENT DE 

DETECCIÓ-
DIAGNÒSTIC
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5-6 anys (detecció específica a partir de 
l’anterior)
Àrea cognoscitiva
• Entén millor el concepte de temps

• Coneix les coses que s’utilitza diàriament a 
casa (menjar, electrodomèstics, etc.).

Àrea social
• Vol complaure els amics.

• Vol semblar-se als amics

• És més independent i fins pot visitar per si 
mateix veïns propers.

Àrea emocional
• És més conscient de la seua sexualitat.

• Pot distingir entre la fantasia i la realitat.

• Algunes vegades és exigent i unes altres 
molt col·laborador.

• Totes les anteriors.

Alteracions en la comunicació
• Desenvolupament deficient del llenguatge 

(mutisme, entonació estranya o 
inapropiada, ecolàlia, vocabulari inusual).

• Limitat ús del llenguatge per a comunicar-
se.

• Tendència a parlar espontàniament només 
sobre determinats temes del seu interés.

• No respon al seu nom.

Alteracions socials
• No estableix un contacte visual adequat.
• Excessiu interés a alinear els joguets o 

altres objectes.
• S’entreté en una part dels objectes, o 

realitza un joc molt repetitiu amb aquests.
• No juga amb un joguet de forma apropiada, 

de forma funcional. S’obsessiona amb un 
objecte (pedreta, paperets, palets, etc., o 
joguet concret).

• No somriu de forma recíproca.
• A vegades sembla sord.
• Imitació limitada o absència d’accions amb 

joguets o amb altres objectes.
• No mostra objectes als altres.
• Falta d’interés o acostaments estranys a 

xiquets i xiquetes de la seua edat.
• Escàs reconeixement o escassa resposta a 

la felicitat o tristesa d’altres persones;
• Fracàs a l’hora d’iniciar jocs simples amb 

uns altres o participar en jocs socials 
senzills.

Alteració d’interessos, activitats i conductes
• Absència de flexibilitat.
• Joc imaginatiu i cooperatiu.

MÒDUL 1
MÒDUL 2
MÒDUL 3
(ADOS-2)

ADI-R

DESENVOLUPAMENT NORMOTÍPIC SÍMPTOMES EN TEA
INSTRUMENT DE 

DETECCIÓ-
DIAGNÒSTIC
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4.2.3. Procés de detecció
Actualment existeixen nombrosos instruments 
que ens ajuden a realitzar una detecció precisa 
a edats primerenques.

Hui en dia la prova de detecció més utilitzada 
internacionalment i amb millors valors 
psicomètrics és el Modified Checklist for Autism 
in Toddlers (M-CHAT); Robins i cols., 2001, 
actualment compta amb una adaptació i 
validació per a la població espanyola (Canal i al., 
2011). La prova s’utilitza per a xiquets i xiquetes 
entre els 16-30 mesos de desenvolupament i 
es compon de 23 ítems o preguntes als pares, 
on la resposta és sí/no. El temps aproximat 
d’execució és de 10 minuts. Obtindre 3 ítems 
positius en tot el test o dos dels sis ítems crítics 
es considera suficient per a una derivació a un 
equip especialitzat que realitze una avaluació 
per a establir el possible diagnòstic.

Una altra escala, utilitzada per a la valoració de 
les habilitats socials i comunicatives al llarg dels 
primers mesos de desenvolupament és l’Escala 
de Comportament Social i Simbòlic (CSBS-DP),  
Comunication and Symbolic Behavior Scales-
Developmental Profile; Wehterby, Allen, Cleary, 
Kublin i Goldstein, 2002. Aquesta escala no és 
específica per a detectar TEA, però sí per a fer 
una vigilància adequada del desenvolupament 

social i comunicatiu entre els 6-24 mesos de 
desenvolupament, i permet establir alteracions 
en l’àrea del llenguatge, la comunicació i la 
simbolització. Explora a través de preguntes als 
pares, els quals responen en tres nivells (encara 
no - a vegades - sempre), en àrees com l’emoció 
i l’ús del contacte visual, l’ús de la comunicació, 
els gestos, els sons, les paraules, la comprensió 
i els d’objectes.

Durant els cinc últims anys, s’ha desenvolupat 
una prova de detecció a la Comunitat 
Valenciana amb molt bons nivells d’especificitat 
i sensibilitat, l’IDENTEA-2.  Cobreix la franja de 
2-7anys. I els seus objectius són:

a) Detectar la població susceptible de tindre 
un TEA.

b) Assessorar en la modalitat d’escolarització 
aconsellable per a l’alumnat a la Comunitat 
Valenciana. Vg. Capítol 8.

Finalment, durant el 2015 s’ha publicat en 
castellà el Mòdul T de l’ADOS-2  (Escala de 
Observación para el Diagnóstico del Autismo), 
que baixa l’edat d’utilització de l’ADOS-2 a 12 
mesos (edat cronològica). Vg. Píndola formativa 
2.
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1. CSBS-DP
Qüestionari del 
nadó i xiquet menut.
(Wehterby,…, 2002)

2. CHAT 
(Checklist for Autism in 
Toddlers) Baron-Cohen et al.

3. M-CHAT 
(Modified Checklist for 
Autism in Toddlers) Robin et 
al. Baron-Cohen 
et al. 2005

4. ASSQ 
(Childhood Asperger
Syndrome Test) Scott et al.

5. CAST
(Questionnaire for Asperger 
and other high functioning 
autism conditions) Ehlers 
et al.

6. ESCALA 
AUTÒNOMA PER 
A LA DETECCIÓ 
DE LA SÍNDROME 
D’ASPERGER I 
L’AUTISME (D’AAFF.)  
(Belinchón, …2005)

7. MÒDUL T ADOS-2 
(Rutter, 2013)

8. IDENTEA-2 
(Inventari per a la Detecció 
i Escolarització de xiquets i 
xiquetes amb TEA)
(Barrios, Ferrer, …2015)

Títols/referències Descripció

Ha de ser emplenat quan el xiquet o xiqueta té entre 6 i 24 mesos [edat cronològica], 
pels pares o la persona que cuida el xiquet. Abans d’aprendre a parlar, hi ha diversos 
comportaments que poden indicar si el xiquet o la xiqueta tindrà problemes per a 
aprendre a parlar.

Instrument de cribatge dissenyat per a detectar trets d’autisme des dels 18 mesos. 
S’administra a través de preguntes i d’exploració del xiquet o la xiqueta. Ofereix senyals 
d’alerta que indicarien la necessitat d’una avaluació per experts.

Versió ampliada del CHAT que els pares de xiquets i xiquetes de 24 mesos emplenen 
per escrit a la sala d’espera. Té sis elements clau. Si se’n fallen dos o més d’aquests, es 
contacta amb la família posteriorment, a fi de determinar la indicació d’una exploració 
especialitzada.

Encara que no permet una diferenciació clara entre autisme d’alt funcionament i 
síndrome d’Asperger, és una de les poques escales que disposa d’estudis de validesa 
(encara que limitats). [únicament en anglés].

Qüestionari de 37 ítems que s’administra a les famílies. Està basat en descripcions 
de comportaments contemplats en el CIE-10 i en el DSM-4 com a característics 
de l’espectre autista. Alguns dels seus ítems ja apareixien en altres dues eines 
diagnòstiques: el PDD-Q i l’ASSQ.

Llistat de preguntes sobre la conducta del xiquet o la xiqueta. És emplenat per un 
familiar o cuidador. La seua posterior puntuació i interpretació serà realitzada per un 
professional entrenat.

Dissenyat per a detectar  xiquets i xiquetes amb SA i AAFF (població a partir de 6 anys).

Profunda revisió de les àrees d’alteració de xiquets i xiquetes amb TEA. Entre 12 mesos 
i 30 mesos (edat cronològica).

Xiquets i xiquetes, entre 2-6 anys i 11 mesos, que tenen aptituds comunicatives 
allunyades de la competència característica per a la seua edat, o que mostren qualsevol 
tipus de trastorn que afecta de forma principal la interacció social i la comunicació.

DESCRIPCIÓ DELS INSTRUMENTS RECOMANATS EN LA DETECCIÓ DELS TRASTORNS DEL TEA

4.2.4. Registre d’instruments per a la detecció de TEA
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4.3.1. Objectius de l’avaluació diagnòstica
L’avaluació diagnòstica en els TEA no ha de 
limitar-se mai a la mera assignació d’una 
categoria clínica (el que anomenaríem diagnòstic). 
Una avaluació diagnòstica eficaç i ètica amb la 
persona i amb la família és aquella que, basant-
se en criteris diagnòstics consensuats a nivell 
internacional, aporta propostes d’intervenció, 
així com una avaluació funcional de la persona, i 
ho deixa tot per escrit de manera clara.

Cal recordar l’obligatorietat d’utilitzar categories 
diagnòstiques universalment acceptades, cosa 
que podria semblar a simple vista una obvietat 
innecessària. Però la realitat ens obliga una 
vegada i una altra a ser insistents en aquest 
sentit. Els raonaments a vegades esgrimits 
pels professionals de no enfrontar els pares 
amb una categoria diagnòstica dura com és 
l’autisme, o de posar com a excusa la curta 
edat del xiquet o la xiqueta només evidencien 
una falta de coneixement sobre les senyals 
d’alerta i una falta d’ètica i de respecte envers la 
família i envers la pròpia persona. Les famílies, 
com a pacients, tenen tot el dret a conéixer 
amb claredat la decisió diagnòstica i ningú 
pot pressuposar la seua capacitat d’acceptació 
d’aquest, independentment que siga considerat 

4.3.
Protocol d’avaluació psicopedagògica. Identificació de 
les barreres per a la participació i l’aprenentatge, i de 
les necessitats educatives específiques

un procés dur d’assimilar per qualsevol 
persona. Allargar en el temps la concreció 
diagnòstica no fa més que prolongar l’estat de 
desesperació dels pares, impedir l’accés del 
xiquet o la xiqueta als serveis especialitzats 
d’atenció primària, i en la majoria dels casos 
incitar a la família i a la resta de professionals a 
passejar de programa en programa en cerca del 
“miracle”. Són estadísticament escassos aquells 
casos d’avaluació diagnòstica en els quals, 
normalment per comorbiditat amb problemes 
mèdics, el retard en el diagnòstic està justificat.

Com a resum d’aquest apartat, podem finalitzar 
amb aquesta definició:

“L’objectiu final d’una avaluació ha de ser 
ajudar els pares a comprendre ell seu fill, saber 
què li està succeint i les necessitats que té en 
el moment de l’avaluació, donar-los pautes, 
resoldre els seus dubtes i orientar sobre 
recursos, així com emetre un diagnòstic clínic” 
(p. 7). De: Model Iridia.
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4.3.2. Bones pràctiques en l’avaluació 
diagnòstica

Exposem a continuació un llistat recollit en part 
del Document de la Mesa de Diagnòstic d’AETAPI 
(Hernández, 2004) que recull una síntesi de 
bones pràctiques en avaluació diagnòstica:

a) Referides al procés.

• Iniciar el procés de valoració i orientació 
diagnòstica sempre que es presenten 
símptomes clars d’alerta.

• Evitar múltiples derivacions que allarguen el 
procés i la incertesa en les famílies.

• Mantindre una estratègia coordinada 
d’avaluació de caràcter multidisciplinari, que 
assegure la participació d’especialistes en 
pediatria, psicologia, neurologia i psiquiatria.

• Agilitzar al màxim possible el procés des del 
qual es realitza la detecció fins a l’obtenció 
de la valoració diagnòstica i l’inici d’un procés 
d’intervenció.

• Promoure situacions d’avaluació càlides, 
properes, amables.

• Procurar l’avaluació de la persona en 
diferents contextos i situacions.

b) Referides als professionals implicats.

• Assegurar la formació específica i 
especialitzada, teòrica i pràctica en TEA, 
dels coordinadors i de tots els professionals 
implicats en el procés d’avaluació diagnòstica.

• Orientar i coordinar cada cas des de les 
primeres sospites o símptomes d’alerta 
fins a la finalització del procés diagnòstic i la 
implantació d’un programa d’intervenció.

• Orientar les famílies envers aquells serveis, 
entitats o associacions que en cada context 
lideren l’atenció o el desenvolupament de 
serveis específics per a les persones amb TEA, 
quan no hagen participat directament com 
un element més de l’equip multidisciplinari 
d’avaluació.

• Explicar a les famílies el procés d’avaluació 
diagnòstica amb claredat, evitant termes 
que generen ambigüitat o impressió de 
desconeixement.

• Garantir la privacitat de la persona amb TEA 
i de la seua família, al mateix temps que es 
garanteix la confidencialitat i la custòdia de 
la informació.

• Utilitzar sempre mitjans, procediments i 
instruments contrastats i avalats per la 
comunitat científica.

• Treballar en equip de forma coordinada i 
interrelacionada.
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c) Referides al lliurament de l’avaluació i 
l’informe diagnòstic.

• Tindre cura del moment de la devolució de 
l’informe amb la mateixa dedicació, cura 
i importància que es fa amb la resta dels 
processos de l’avaluació.

• Ajustar la valoració diagnòstica als criteris de 
classificació internacional admesos.

• Lliurar informes per escrit amb una estructura 
i esquema lògic que ajude la família o a la 
persona a comprendre’ls.

• Evitar termes ambigus o eufemismes, 
i utilitzar un llenguatge assequible, 
comprensible, respectuós i positiu envers la 
persona.

• Tindre en compte el moment emocional que 
la família i la pròpia persona amb TEA estan 
vivint durant el procés diagnòstic i mostrar-
hi empatia.

• Elaborar juntament amb el judici clínic i 
l’orientació diagnòstica, una valoració de la 
persona que aporte una avaluació dels seus 
punts forts i de les necessitats d’intervenció 
específica que requereix.

• Oferir, al costat de la categoria diagnòstica, 
un Pla de Treball, un conjunt d’orientacions, 
que aporten a la família una ruta immediata 
que puga seguir en un futur pròxim.

• Aconsellar, però mai vincular un futur 
desenvolupament a mesures d’intervenció 
que no puguen garantir-se a la família o bé 
no existisca una evidència avalada de la seua 
eficàcia.

• Facilitar a la família el contacte amb altres 
famílies en situacions similars, l’accés a la 
formació i a la informació específica que 
requeriran, i assessorar-la sobre temes 
legals, drets i deures, etc.

4.3.3. Avaluació multidisciplinària
Un dels primers aspectes amb els quals ens 
trobem és la necessitat d’implantar estratègies 
i equips multiprofessionals en el procés de 
diagnòstic. Des del punt de vista tècnica, 
l’organització ideal seria formar un equip de 
professionals de l’àmbit de la psicologia, la 
psiquiatria, la neurologia i la pediatria (si es 
treballa amb xiquets o xiquetes) que funcionen 
en coordinació guiats per una persona 
coordinadora de cas o persona de referència, 
sense duplicar ni repetir proves o qüestionaris, i 
en què tot l’equip comparteix una visió conjunta 
i única del procés. Aquesta necessitat de la 
figura de coordinador/a de cas va quedar patent 
en l’estudi que va desenvolupar la Federació 
d’Autisme de Castella i Lleó (Esteban i al., 2006), 
en què el 47 % dels professionals reconeixien 
l’existència d’aquesta figura com un element 
clau a l’hora d’optimitzar la seua pràctica laboral.
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4.3.4. Àrees d’avaluació i instruments
Amb l’objectiu d’obtindre informació sobre 
tots els àmbits de desenvolupament són 
fonamentals, com bé plantegen les guies de 
bones pràctiques, la realització d’entrevistes 
a pares i a familiars i  l’exploració directa de la 
persona. La utilització de proves, qüestionaris i 
inventaris és clau per a ajudar en l’organització 
i sistematització de la informació, sent 
oportú, a més, poder utilitzar altres fonts 
d’informació que enriquisquen el procés 
d’avaluació, especialment quan la informació 
dels pares i l’obtinguda en la interacció 
directa és contradictòria. En aquest cas és útil 
l’obtenció d’informació del context educatiu, i 
la millor forma d’aconseguir-la és mitjançant 
l’observació directa del xiquet o la xiqueta en el 
seu context. Una altra font d’informació per a 
poder observar el funcionament del xiquet o la 
xiqueta en el seu context habitual d’interacció 
és l’estudi de vídeos que la família aporta de 
situacions familiars habituals (aniversaris o 
reunions familiars) o de contextos d’interacció 
amb iguals (parc, escola). No s’ha d’oblidar 
tampoc l’estudi que ha de fer-se dels informes 
mèdics, psicològics i pedagògics que la família 
pot aportar.

És clar que un diagnòstic inexistent, o inadequat, 
conduirà a una intervenció educativa (pràctica 
docent) incorrecta.

A la Comunitat Valenciana en els últims anys 
s’ha millorat en la quantitat i la qualitat dels 
diagnòstics realitzats, però segons la nostra 
realitat, encara estem lluny de la prevalença 
internacional reconeguda (Seguiment cursos 
2005-2015, entre edats de 18 mesos a 16 
anys), cal continuar amb l’esforç, i tres objectius 
destaquen com a prioritaris:

a)   Fer la detecció en edats més primerenques.

b)  Augmentar el nombre de diagnòstics.

c) Realitzar diagnòstics diferencials amb la 
major precisió possible.

Per a aconseguir aqueixos objectius hem de 
consensuar els següents criteris:

a) Quines àrees de valoració considerem 
necessàries. Per a avaluar i aconseguir un 
diagnòstic fiable.

b) Quines àrees de valoració considerem 
complementàries. Per a conéixer 
suficientment a l’alumnat i poder elaborar 
programes d’actuació personalitzats amb 
precisió.
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Dins de la gran quantitat i varietat d'instruments 
que disposem per a ajudar-nos en el diagnòstic, 
hem de consensuar la selecció dels tests 
necessaris. Són els mínims per a considerar que 
un diagnòstic és fiable. Aquests tests sempre 
han d’incloure’s en un informe amb sospita de 
diagnòstic TEA. Serveixen per a:

a) Disposar de la informació mínima per a 
concloure en un diagnòstic.

b) Realitzar més diagnòstics en un temps 
menor.

c) Tindre uns instruments consensuats amb 
els quals treballem tots els professionals, 
amb la qual cosa assegurem el pas fluït 
d’informació, i l’aprofundiment en l’anàlisi 
d’aquests instruments.

I els tests complementaris, que ens serviran 
per a:

a) Realitzar diagnòstics diferencials en els 
casos d’especial dificultat.

b)  Conéixer millor l’alumnat i poder respondre 
amb més precisió a les seues necessitats 
educatives.

D’altra banda, seguint Theo Peeters (2012): per 
a conéixer i poder intervindre sobre els TEA, 
hem d’avançar sobre dos eixos:

a)  Primer eix: tractar de comprendre l’autisme 
des de dins.

b)  Segon eix: comprendre l’autisme consisteix 
en  “l’adaptació a l’entorn”.

Així doncs, plantegem una avaluació diagnòstica 
com un procés que es concreta en tres passos:

• Pas 1. Identificació de les capacitats i 
limitacions de l’alumnat: Necessitats 
Educatives Específiques (NEE).

•  Pas 2. Identificació dels factors del context 
que dificulten concretar les barreres per a 
la participació i l’aprenentatge de l’alumnat 
amb TEA.

• Pas 3. Elaboració del Pla d’Actuació 
Personalitzat amb la identificació dels 
suports necessaris segons els passos 1 i 2.
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1. ESPECÍFICS DE TEA.
(INTERACCIÓ I COMUNICACIÓ SOCIAL, PATRONS 
REPETITIUS DEL COMPORTAMENT).

2. PERCEPCIÓ SENSORIAL - ESTIL PERCEPTIU.

3. FUNCION EXECUTIVA.

4. CAPACITAT INTEL·LECTUAL - ESTIL COGNITIU.

6. IMAGINACIÓ - INFLEXIBILITAT – JOC.

7. COMUNICACIÓ – LLENGUATGE. 
     (PRAGMÀTICA).

8. RELACIONS SOCIALS.

5. Comprensió de l’EMOCIÓ  –  Teoria de la Ment.

ÀREES D’ESTUDI I TREBALL
1. IDENTIFICAR LES CAPACITATS I LIMITACIONS DE 

L’ALUMNAT: NEE

• Senyals d’alarma; CHAT, M-CHAT, IDENTEA-2.

• ADI-R, ADOS (+Observació en ambient natural) …● 
Criteris DSM--5.

• Perfil sensorial (Olga Bogdashina). CEE Koynos.

• Sensory Processing Measure (SPM).

• Perfil Sensorial Koynos.

ENFEN, WISCONSIN. TORRES HANOI. STROOP. BRIEF. 
NEPSY-II.

• BATTELLE. -LEITER

• WESCHLER (WIPPSI IV. WISC-V. WAIS-III. WNV). 
NEPSY-II.

IMAGINACIÓ - JOC.

ELI.

REYNELL-III,… Prosòdia, semàntica, pragmàtica.

SOCIOGRAMA. ADI-R, ADOS. NEPSY-II.

• Cares.

• Historietes amb emoció.

Falsa creença de 1r  ordre 

a) Tasca del boli.
b) Tasca de la bala o de Sally i Ann.
c) Tasca dels Lacasitos.
d) Tasca d’Historietes.

Falsa creença de 2n ordre

a) El heladero / el gelater.
b) Regal d’aniversari.

Les àrees i els tests triats es concreten en la Taula 1.

Taula 1. Àrees d’estudi i treball per a la identificació de les capacitats i limitacions de l’alumnat amb TEA

Pas 1. Identificació de les capacitats i limitacions de l’alumnat: NEE
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9. CONDUCTES ADAPTATIVES.

10. CONDUCTES DESAFIADORES.

11. INSTRUMENTALS: 
        LECTOESCRIPTURA. MATEMÀTIQUES, ETC.

12. DESTRESES PER AL TREBALL A L’AULA.

13. CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT I MODALITAT 
D’ESCOLARITZACIÓ. RESPOSTA DEL SISTEMA EDUCATIU.

ÀREES D’ESTUDI I TREBALL
1. IDENTIFICAR LES CAPACITATS I LIMITACIONS DE 

L’ALUMNAT: N.I.E

VINELAND-II. ABAS-II: 4-21 anys.

• Anàlisi funcional de conducta.

• Suport conductual positiu.

NAC. Processos de construcció de l’aprenentatge. 

NEPSY-II.

Estil d’aprenentatge, tècniques d’estudi. Metodologia. 
Adaptacions en: materials, espais, avaluació, grups 
cooperatius, etc.

• IDENTEA-2.

• ENTORNS.

• Coordinació.

Tot seguit es classifiquen les àrees de valoració en necessàries i complementàries:

a) Àrees de valoració necessàries: 1, 13.

b) Àrees de valoració complementàries:

- En primer lloc 4 i 9.

- En segon lloc: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.
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En referència al diagnòstic diferencial amb 
altres trastorns del desenvolupament, volem 
fer algunes remarques.

Probablement una de les majors dificultats en 
la realització d’un diagnòstic, especialment en 
les edats més primerenques, és la d’establir 
els límits respecte a altres trastorns del 
desenvolupament on alguns símptomes 
mostren cert solapament conductual. Les 
dificultats més crítiques probablement es troben 
a l’hora de diferenciar els TEA dels trastorns 
específics del llenguatge, de la discapacitat 
intel·lectual i dels trastorns psiquiàtrics 
comòrbids. En aquests casos, és important 
valorar d’una forma efectiva i profunda les 
conductes i competències que reflecteixen els 
criteris diagnòstics.

En el cas de la discapacitat Intel·lectual, la 
valoració del nivell cognitiu de la persona al 
costat de la seua conducta adaptativa és bàsica 
per a establir el nivell intel·lectual de la persona 
i el seu desenvolupament adaptatiu (o les 
seues necessitats de suports). Dins del context 
d’una discapacitat Intel·lectual, la presència 
d’un TEA es confirmaria en la mesura en què 
les dificultats sociocomunicatives mostraren 
un retard molt més significatiu que les seues 
habilitats cognitives, i presentara un patró 
d’interessos i conductes repetitives que no fora 
explicat per la pròpia discapacitat intel·lectual.

En el cas dels trastorns específics 
del llenguatge, hi ha casos com els 
semanticopragmàtics, en els quals existeixen 
evidents limitacions per a establir un diagnòstic 
diferencial, sobretot fins als quatre anys (edat 
cronològica), però és important valorar l’àrea 
del llenguatge per a estimar fins a quin punt 
el nivell de llenguatge és semblant al nivell 
comunicatiu no verbal i social. Per a establir 
aquest diagnòstic diferencial és fonamental 
centrar el focus d’atenció en totes aquelles 
competències de comunicació no verbal (ús de 
la mirada, gestos comunicatius i integració de 
totes les estratègies comunicatives), funcions 
comunicatives (especialment les vinculades 
amb l’ús de conductes declaratives o interés 
per compartir, així com la participació en 
converses recíproques), dificultats socials 
bàsiques (orientació social, afecte social, 
atenció conjunta, interacció social recíproca i 
desenvolupament del joc simbòlic), i sobretot, 
un patró d’interessos limitat i repetitiu o un 
perfil sensorial atípic. Aquestes dificultats han 
de mostrar una major alteració que l’oposada en 
l’àrea del llenguatge i no poden ser explicades 
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exclusivament per les dificultats lingüístiques. 
En el marc del diagnòstic diferencial entre els 
TEA i els trastorns del llenguatge, la DSM-
5 incorpora dins d’aquests últims, una nova 
categoria diagnòstica, denominada trastorn de 
la comunicació social, caracteritzada per una 
“alteració en la pragmàtica” i es diagnostica 
sobre la base de la dificultat per a l’ús social 
de la comunicació verbal i no verbal en 
contextos naturals d’interacció, i que afecta 
al desenvolupament de les relacions socials 
i la comprensió del discurs. Aquesta nova 
categoria, planteja nous reptes en el diagnòstic 
diferencial entre tots dos diagnòstics, pel 
possible solapament de simptomatologia en 
l’àrea social, sent l’àrea de patrons repetitius i 
restringits de conducta, activitats i interessos, 
la clau per a poder realitzar-ne el diagnòstic 
diferencial.

Pel que fa als trastorns psiquiàtrics comòrbids, 
moltes persones amb TEA poden presentar-los. Així 
Barthémely i al., (2009); recullen en la publicació 
Autisme Europa com fins a un 60 % les persones 
amb TEA poden presentar símptomes de 
trastorns d’ansietat, depressió, hiperactivitat, 
dèficit d’atenció, trastorns obsessius compulsius, 
etc. L’avaluació diagnòstica ha de recollir un 
estudi exhaustiu d’aquests símptomes, ja que 
en molts casos estarem davant situacions de 
comorbiditat psiquiàtrica que precisaran una 
intervenció específica.
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Sempre és necessari davant d’una NEE tindre en compte el context: infraestructures i ambient. En el cas de 
l’alumnat amb TEA, això és un imperatiu, absolutament fonamental. En la taula 2 es recullen aspectes a tindre 
en compte en el context, en funció de les necessitats educatives específiques, els àmbits d’intervenció i les 
barreres amb les quals l’alumnat amb TEA es troba al centre educatiu i que impedeixen la seua participació i 
l’aprenentatge:

Taula 2. Avaluació del context segons les estratègies elaborades per a donar resposta a les barreres per a la 
participació i l’aprenentatge.

Per favor, marque amb una X les següents estratègies en funció de la seua consecució d’acord amb una 
escala Likert de l’1 al 5, sent 1 la no utilització d’aquesta estratègia i 5 la consecució total. Emplene l’apartat 
d’observacions sempre que considere rellevants les aportacions a aqueix ítem.

A continuació, davall de cada àrea, calcule el total obtingut. Cada ítem puntuarà en funció de la valoració oferida 
(d’1 a 5).

Pas 2: Identificació dels factots del context que faciliten o dificulten l’aprenentatge, i identificació 
de les barreres per a la participació i l’aprenentatge

Avaluació psicopedagògica. Taula 2: CONTEXT.
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1. El PAC contempla currículums específics 
dissenyats per a l’alumnat amb TEA.

2. El PAC contempla una flexibilitat en 
l’ensenyament dels continguts d’acord amb 
les característiques de cada alumne/a i en 
concret de l’alumnat amb TEA.

3. Hi ha un reflex de les concrecions d’atenció 
a la diversitat i, en concret en TEA, en els 
documents administratius del centre i en els 
registres que permeten fer un seguiment de 
la intervenció educativa sobre l’alumnat.

4. Es contempla, en el projecte educatiu, el 
treball en funció dels interessos de l’alumnat, 
és a dir, el treball per projectes on es deixa de 
banda la metodologia tradicional que utilitza 
el llibre com a base d’aprenentatge.

6. Es realitzen programes de sensibilització 
sobre les estereotípies i el seu significat per 
a comprendre el motiu de la seua realització; 
s’hi adapten les activitats i s’anticipen 
depenent de les seues característiques.

5. Es realitzen jornades i programes de 
sensibilització per a professorat i famílies. 
Per a conscienciar sobre l’alumnat amb TEA 
i adquirir les competències que  permeten 
relacionar-se i entendre l’alumnat amb TEA.

FULL DE REGISTRE AVALUACIÓ DEL CONTEXT DE L’ALUMNAT AMB TEA

ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ

POLÍTICA:

PROJECTE EDUCATIU

VALORACIÓ

1           2          3          4          5

OBSERVACIONS

CULTURAL:

SENSIBILITZACIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA

TOTAL:     /20
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8. Es dona informació sobre l’escassa capacitat 
d’empatia de les persones amb TEA i el seu 
dèficit en coherència central.

10. Existeix una coordinació estreta entre tots els 
professionals (docents i no docents).

11. Hi ha una participació activa de la família i de 
les persones de l’entorn més pròxim.

12. Existeix algun suport electrònic perquè els 
pares i familiars puguen veure des de casa 
les activitats que realitzen els seus fills/es en 
horari escolar.

7. S’educa en la diversitat donant a conéixer 
que no tots tenim la mateixa capacitat per a 
parlar, expressar els nostres gustos, aficions 
o interessos.

9. Existeix disponibilitat d’una persona de 
suport que té en compte el benestar 
emocional de l’alumnat amb TEA i que 
coordina els serveis i realitza un seguiment 
dels seus progressos, orienta als altres 
membres del centre, i que estableix un bon 
contacte amb la família.

PRÀCTICA:

COORDINACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

TOTAL:     /20

TOTAL:     /20
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14. Hi ha plans d’actuació individualitzats dirigits 
a modificar l’entorn per a ajustar-se a les 
seues peculiaritats.

15. Es proposen estratègies, activitats i 
programes que proporcionen i afavoreixen 
una òptima interacció entre l’alumnat i que 
treballen la competència social del alumnat 
amb TEA.

16. Hi ha una organització i planificació de les 
tasques i materials, que dirigeix i organitza 
les associacions en els seus aprenentatges 
i que permet la posterior recuperació dels 
aprenentatges adquirits.

17. Es tenen en compte altres aspectes a 
part dels aprenentatges conceptuals i el 
raonament abstracte.

18. L’aprenentatge es construeix sobre regles, 
per la qual cosa es dona especial importància 
a la necessitat d’aconseguir el concepte i 
la regla després de moltes experiències i 
aprenentatges concrets.

19. Es fa treball per a adquirir regles, costums o 
rutines mitjançant experiències vivencials, 
significatives i atractives o estimulants per 
a l’alumnat amb TEA. Com ara: activitats 
i tallers totalment relacionats amb la vida 
quotidiana i la realitat, fer la llista de la 
compra, anar a comprar ingredients.

13. S’utilitzen estratègies d’ensenyament 
que responen als estils d’aprenentatge de 
l’alumnat amb TEA.

TOTAL:     /35

PRÀCTICA: METODOLOGIA
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21. Es realitzen activitats per a treballar les 
seues dificultats en Teoria de la Ment.

22. Es realitzen activitats amb progressiva 
dificultat, amb instruccions clares i concises. 
S’utilitzen suports visuals. 

23. Augment de la tipologia d’estímuls sensorials 
i cognitius.

24. Hi ha un racó específic a l’aula per a treballar 
diferents aspectes sensorials (sistema tàctil, 
vestibular, propioceptiu, etc.) mitjançant 
dietes sensorials.

25. Es treballen les diferències en la percepció 
sensorial de l'alumnat amb TEA: 
reconeixement de textures (palpar globus, 
circuit de textures, etc.), olfatòries i gustatives 
(discriminació d'olors, taller de cuïna, etc.), 
propioceptives (diferenciar el seu cos i el de 
l'altres, etc.) i a regular els seus sentits.

26. Es treballen activitats per a treballar 
l’orientació espacial i l’equilibri.

27. S’accepten les reaccions sensorials, deixant 
que se n’isca o s’allunye de l’estímul sensorial 
que li molesta, acceptant que no mantinga el 
contacte ocular i tenint un espai on pot acudir 
quan s’assega aclaparat.

28. S’adapta el currículum proporcionant 
oportunitats d’èxit.

29. S’usen els interessos especials de l’alumnat.

30. Es fa conscient l’alumnat de la relació entre 
el seu esforç en el treball i les reaccions 
emocionals dels altres.

20. Es coneixen el subjecte i els seus interessos i 
característiques.

PRÀCTICA: CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES, INTERESSOS I SENSIORALIDAD
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32. Hi ha programes de prevenció de conductes 
juntament amb programes d’autocontrol i 
relaxació.

PRÀCTICA: CONDUCTA

31. S’utilitzen aplicacions senzilles i gratuïtes que 
recullen exercicis per a millorar la coordinació 
oculomanual mitjançant jocs.

33. Es realitzen jornades on es tracten les 
característiques concretes de les conductes 
dels TEA i per què es generen.

34. Es fa formació del professorat en estratègies 
i mètodes que eviten o facen disminuir 
conductes disruptives a l’aula.

35. Es realitza un registre de conductes amb 
la finalitat de detectar quines situacions 
sensorials li produeixen molèstia, o per 
contra, quan els fan falta estímuls en el cas 
que siga hiposensible.

TOTAL:     /60

TOTAL:     /20



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

454»Protocols d’actuació

38. Es treballa en grups reduïts: “cercle d’amics” 
que li proporcionen suport i són una font 
d’ajuda.

39. Es promouen  la percepció social i el 
desenvolupament d’amistats.

40. Es proporcionen estratègies d’habilitats 
socials.

41. Es propicia la interacció entre l’alumnat, 
sense pressuposar que espontàniament 
estan predisposats a la interacció i que saben 
com realitzar-la.

42. S’ensenya a identificar, expressar, atribuir i 
autoregular les emocions, així com els gestos 
i les diferents entonacions en la parla, i 
matisos en les expressions d’emocions.

43. El llenguatge parlat té el suport de materials 
visuals per a assegurar la comprensió 
dels missatges (ús de pictogrames per als 
elements més rellevants).

44. S’ajusta el nivell del llenguatge parlat: se 
simplifica el llenguatge i s’evita un llenguatge 
que puga ser malinterpretat.

45. S’ensenya a flexibilitzar el vocabulari, amb 
frases de doble sentit més comunes, 
metàfores, frases iròniques, etc.

37. Es propicien els acostaments, la iniciativa de 
l’alumnat per a donar respostes, es faciliten 
converses a l’aula, es propicien jocs en què 
es fomenta la interacció espontània entre 
iguals i el treball en grup, i s’afavoreixen 
situacions semiestructurades que fomenten 
la interacció amb els seus iguals dins d’un 
ambient inclusiu.

PRÀCTICA: COMUNICACIÓ I INTERACCIÓ SOCIAL

36. Es valora la importància del 
desenvolupament social.
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47. S’utilitzen ordres, indicacions directes i 
concretes.

48. S’utilitzen pictogrames o comunicadors 
visuals com un primer mitjà de comunicació 
amb alumnat no verbal (mètode PECS).

49. S’utilitzen agendes o taulers de comunicació 
(mètode DENVER).

50. L’ambient en el qual es treballa estimula 
l’alumnat amb TEA i es caracteritza per estar 
format per espais funcionals d’aprenentatge, 
vida i oci.

51. Es disposa d’espais concrets en els quals 
es poden atendre els moments de crisi de 
l’alumnat amb TEA.

52. Es redueixen distraccions: organitzant 
els materials i el mobiliari, dirigint-se 
directament a l’alumnat, i utilitzant la tutoria 
entre iguals.

53. Hi ha una estructuració de l’espai i de 
l’ambient tipus TEACCH, de manera que 
l’aula queda estructurada en diferents racons 
o zones de treball (racó del treball individual, 
racó del treball cara a cara, etc.).

46 S’utilitza un llenguatge positiu, intentant no 
utilitzar la paraula no.

PRÀCTICA: ESTRUCTURACIÓ DE L’ENTORN

TOTAL:     /70
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55. S’anticipen les activitats per a evitar l’ansietat 
que els provoca el canvi de rutines.

57. S’introdueixen canvis progressius en les 
rutines més susceptibles de variar, d’una 
forma gradual, introduint a poc a poc nous 
canvis en la rutina.

58. S’ensenyen estratègies per a treballar 
la planificació, la inhibició de respostes 
prepotents i la flexibilitat.

56. Utilització rutines diàries i d’agendes 
dibuixades o escrites, que ajuden a 
comprendre, acceptar i seguir la seqüència 
dels esdeveniments diaris.

59. L’ambient ha sigut modificat per a reduir la 
sobrecàrrega sensorial.

60. Es promou l’ús de tonalitats suaus i càlides, i 
s’evita l’impacte dels colors intensos.

61. Existeix una simplificació dels materials i de 
les preguntes. 

62. Existeix una estructuració de les activitats 
amb temps de treball curt que requereixen 
una atenció curta.

63. S’estructuren les tasques amb un sistema 
d’organització del treball que s’ajusta al nivell 
evolutiu de l’alumnat.

64. Es realitza una orientació pictòrica o escrita 
per a la realització de les tasques.

65. S’utilitzen les noves tecnologies com a 
suport durant les activitats.

54. Hi ha una estructuració temporal a través del 
Racó de l’horari.
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67. Hi ha una cerca de les àrees (espais) que li 
proporcionen relaxació i calma durant les 
activitats.

68. Existeix un aula de Comunicació i Llenguatge 
allunyada de forts sorolls i amb opció de 
regular la lluminositat per a adaptar-la a les 
diferents necessitats de l’alumnat.

69. El treball es realitza en ambients i entorns el 
més naturals possible.

70. L’aula té una ràtio inferior a la mitjana per 
a poder prestar l’atenció individualitzada 
oportuna.

71. Disponibilitat de material bàsic i fungible, 
i d’eines d’ús audiovisual com pissarres 
digitals o tauletes digitals.

72. Existeix material de creació pròpia i reciclat 
per a treballar amb l’alumnat amb TEA 
(mètode TEACCH).

73. Existeix varietat d’opcions d’oci i 
entreteniment adequades i adaptades a 
l’alumnat amb TEA en el temps d’esbarjo.

66. Es descomponen les activitats en tasques 
senzilles.

TOTAL:     /120
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El Pla d’Actuació Personalitzat es basarà en un disseny que garantisca un currículum individualitzat (ACI) i una 
programació per competències (aprenentatges funcionals). A més es dissenyarà l’organització de l’entorn 
educatiu i es determinaran els suports materials i personals necessaris.

A. Programa sobre les NEE (Pla d’Actuació 
Personalitzat)

Per a aconseguir garantir un currículum individualitzat 
segons les competències de l’alumnat amb TEA, 
que faça possible els aprenentatges funcionals 
i l’eliminació de les barreres que impedeixen la 
participació i l’aprenentatge, s’estableix el següent 
procés:

a) Elecció de la figura del coordinador/a de cas.

b) Elaboració de la llista anual d’objectius.

c) Elaboració de la llista trimestral d’objectius.

d) Definir de forma operativa els objectius trimestrals, 
i realitzar de cada un d’aquests una anàlisi de 
tasques.

e) Disseny del funcionament d’una sessió prototip.

f) Disseny del Diari de seguiment.

g) Coordinació dels objectius i anàlisi de tasques amb 
els professionals del centre, professionals externs 
i família.

Comencem:

a) Elecció de la figura de coordinador de cas. La 
figura del coordinador/a de cas pot ser exercida 
per qualsevol dels diferents professionals que 
intervenen, tenint en compte el context i les 
necessitats de l’alumnat. Entre les seues funcions 
assenyalem les següents:

• Avaluar l’alumnat mitjançant la Llista de 
verificació d’un currículum específic, en el marc 
del Document Pont (elaborat per Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).

• Desenvolupar els objectius trimestrals, l’anàlisi 
de tasques per a cada objectiu, les activitats i 
els sistemes d’obtenció de dades.

• Deixar constància de tot això en un quadern 
dedicat a la intervenció que s’està duent a 
terme.

• Mantindre contacte constant amb la família.
• Treballar directament amb l’alumnat.
• Assegurar que la intervenció es produeix amb 

èxit i que l’alumnat està progressant.
• Revisar les dades recollides setmanalment.
• Dirigir tots els canvis que siguen oportuns de 

l’enfocament d’ensenyament.
• Desenvolupar i implementar plans de reforç per 

a les conductes positives.
• Consultar als altres professionals quan 

necessita algun tipus d’informació sobre la 
seua disciplina.

• Proporcionar la formació necessària al personal 
auxiliar, quan siga necessari.

Pas 3. Elaboració del Pla d’Actuació Personalitzat
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b) Elaboració de la llista anual d’objectius. És l’eina 
que s’utilitzem per a dissenyar els objectius 
didàctics de la intervenció. Es completa a través de 
l’observació directa, els instruments d’avaluació 
utilitzats: ADI-R, ADOS-2, etc. i la informació 
aportada per la família o altres professionals que 
treballen amb l’alumnat amb TEA.

 S’avaluen habilitats de diversos àmbits del 
desenvolupament: comunicació receptiva, 
comunicació expressiva, habilitats socials, 
imitació, cognició, joc, motricitat fina, motricitat 
gruixuda, conducta i autonomia (menjar, vestit, 
condícia, tasques de la llar), autoregulació, etc. El 
sistema de puntuació pot ser el següent:

• +: per a una execució consistent en els 
moments adequats.

• +/-: per a una execució inconsistent.
• P: quan  l’alumnat només  és  capaç de  

demostrar l’habilitat de forma inconsistent, 
parcial (alguns, però no tots els passos de 
l’habilitat) o amb instigació addicional.

• N: l’alumnat no és capaç o no vol demostrar 
l’habilitat i el pare/uns altres refereixen dificultat.

• X: no hi ha oportunitat, o no és apropiat per a 
un determinat alumne o alumna.
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1 Localitza el so girant-se cap a la font del so.

2 Mira cap a sons vocals divertits (xiulada, pets amb 
la boca…).

3 Respon a la veu girant-se envers la persona.

4 Mira cap a les imatges que l’adult assenyala en un 
llibre.

… …

1 Accepta breus activitats sensorials socials i el 
tacte.

2 Usa la instigació motriu per a iniciar o continuar 
una rutina social sensorial.

3 Atén breument l’altra persona amb el contacte 
visual.

4 Manté la implicació en rutines socials sensorials 
durant dos minuts.

… …

1 Imita 8-10 accions d’una ordre sobre objectes.

2 Imita 10 actes motors visibles en el marc de 
cançons-jocs.

3 Imita 6 accions motrius invisibles sobre el cap, o la 
cara, en el marc de cançons-jocs.

4 Imita 6 moviments orofacials.

… …

Habilitat Observat Informa la 
família

Altres docents 
informen

CodiNIVELL 1

COMUNICACIÓ RECEPTIVA

HABILITATS SOCIALS

IMITACIÓ
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c) Elaboració de la llista trimestral d’objectius. 
El coordinador/a de cas s’encarrega d’elaborar 
de dos a tres objectius per a cada àmbit de 
desenvolupament de la llista. La intenció és que 
aqueixos objectius es puguen aconseguir en el 
proper trimestre del curs.

Comunicació receptiva

Habilitats socials

Cognició

Comunicació expressiva

Imitació

Habilitat

         (Antecedent)              (Conducta)                (Criteri de domini) (Generalització)

OBJECTIUS

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Motricitat fina

Joc

Motricitat gruixuda

Habilitat

         (Antecedent)              (Conducta)                (Criteri de domini) (Generalització)

OBJECTIUS

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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d) Definir de forma operativa els objectius trimestrals, i 
realitzar de cada un d’aquests una anàlisi de tasques. 
Cada objectiu trimestral triat s’ha de definir tenint en 
compte les següents característiques o propietats de 
l’objectiu:

• Descripció de l’estímul o l’esdeveniment 
antecedent que precedeix a la conducta 
(habilitat) i que haurà de provocar-la.

• Descripció d’una conducta mesurable i 
observable (habilitat que s’ensenyarà).

• Criteri que definirà si es domina l’objectiu.

• Criteri que indique si es produeix un ús 
funcional i generalitzat de la conducta 
objectiu.

Exemple: Comunicació expressiva: (Antecedent) 
Durant els jocs vocals o les vocalitzacions 
intencionades a casa i en el gabinet (conducta)
F. utilitzarà de forma espontània de dues a tres 
combinacions diferents de vocal-consonant i 
vocalitzarà cinc o més vegades (criteri de domini) en 
un període de 10 minuts (generalització) al llarg de 
tres períodes consecutius.

Una vegada definits els objectius, cada un es 
divideix en diverses fases, a través d’una anàlisi de 
la tasca de desenvolupament. Aquestes fases són 
una seqüència de passos que han de seguir per a 
aconseguir la plena consecució de l’objectiu; també 
serveixen de guia per a saber què s’ha de treballar 
en cada sessió. Les sessions se centren a ensenyar 
cada un d’aqueixos passos. Exemples:

HABILITAT

Comunicació
receptiva

Cognició

1. Durant els jocs vocals o durant vocalitzacions 
intencionades a l’aula, F. utilitzarà de forma 
espontània dues a tres combinacions 
diferents de vocal-consonant i vocalitzarà 
cinc o més vegades, en un període de 10 
minuts, al llarg de tres períodes consecutius. 
(12)

2. Durant les activitats dutes a terme a l’aula, 
F. associarà dues imatges idèntiques, en 
el 80 % dels casos, al llarg de tres sessions 
consecutives.

1. Produeix diverses vocals en vocalitzacions 
espontànies en 30 minuts

2. Produeix diverses consonants en vocalitzacions 
espontànies en 30 minuts

3. Produeix 2-3 combinacions V-C diferents en 30 
minuts

4. Produeix 2-3 combinacions V-C diferents en 15 
minuts

5. Produeix 2-3 combinacions V-C diferents en 10 
minuts

1. Associa dues imatges idèntiques en molt poques 
ocasions

2. Associa dues imatges idèntiques en alguna 
ocasió amb l’ajuda de l’adult

3. Associa dues imatges idèntiques en diverses 
ocasions amb l’ajuda de l’adult

4. Associa dues imatges idèntiques en alguna 
ocasió sense l’ajuda de l’adult

5. Associa dues imatges idèntiques en el 80 % de 
les ocasions sense l’ajuda de l’adult

OBJECTIUS PASSOS D’APRENENTATGE
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HABILITAT

Joc

Motricitat gruixuda

Conducta

1. Durant les activitats al centre, F. completarà 
puzles de fusta de dues o tres peces de 
manera autònoma, el 90 % de les vegades, 
en tres oportunitats consecutives

2. Durant les activitats realitzades al gimnàs, 
F. llançarà la pilota gran o els globus en 
qualsevol direcció quan l’adult li ho ordene, 
el 80 % de les ocasions, en tres sessions i 
amb dues o més persones diferents.

1. Durant les sessions de treball, F. s’implicarà 
amb interés en els jocs simples mentre 
roman assegut a la seua cadira o al terra 
durant cinc minuts com a mínim, el 70 % de 
les vegades, en tres sessions consecutives, 
amb tres o més persones diferents.

1. Completa puzles de fusta de dues peces amb 
ajuda física

2. Completa puzles de fusta de tres peces amb 
ajuda física

3. Completa puzles de fusta de dues peces sense 
ajuda en diverses ocasions

4. Completa puzles de fusta de tres peces sense 
ajuda en diverses ocasions

5. Completa puzles de fusta de dues o tres peces 
sense ajuda en el 90 % de les ocasions

1. Llança la pilota o el globus cap avant amb ajuda 
física de l’adult.

2. Llança la pilota o el globus cap endarrere amb 
ajuda física de l’adult.

3. Llança la pilota o el globus cap a qualsevol 
direcció amb ajuda física de l’adult

4. Llança la pilota o el globus cap avant o cap enrere 
sense ajuda física, seguint les ordres verbals de 
l’adult

5. Llança la pilota o el globus cap a qualsevol 
direcció sense ajuda física, seguint les ordres 
verbals de l’adult

1. S’implica amb interés i roman assegut a la cadira 
o a terra durant 1 minut

2. S’implica amb interés i roman assegut a la cadira 
o a terra durant 2 minuts.

3. S’implica amb interés i roman assegut a la cadira 
o a terra durant 3 minuts.

4. S’implica amb interés i roman assegut a la cadira 
o a terra durant 4 minuts.

5. S’implica amb interés i roman assegut a la cadira 
o a terra durant 5 minuts.

OBJECTIUS PASSOS D’APRENENTATGE

Autonomia 1. Durant la jornada escolar al centre, F. es 
llevarà cada peça de roba quan l’adult li 
ho demane; l’adult li oferirà sempre una 
mínima ajuda quan no puga, el 70 % de les 
vegades, en tres dies consecutius.

1. Es lleva una peça de roba amb ajuda física

2. Es lleva diverses peces de roba amb ajuda física

3. Es lleva una peça de roba amb mínima ajuda o 
sense ajuda

4. Es lleva diverses peces de roba amb mínima 
ajuda o sense ajuda

5. Es lleva totes les peces de roba amb mínima 
ajuda o sense ajuda

Exemples presos de Sally J. R. i Geraldine D. (2015), pàgina 150.
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Activitat Lloc

Activitat 1.       
Rutina

Activitat 2
Atenció conjunta

Activitat 3.
Sensorialitat

Esmorzar

Activitat 4.
Sensorialidad

Actividad 5.
Atenció conjunta

Rutina social.
Rutina

Aula CiL

Aula CiL o altres espais 
oportuns

Aula CiL o pati

Pati

Sala sensorial

Aula CiL o pati

Aula CiL

Rutina de salutació

Seguir i assenyalar objectes

La cerca d’objectes brillants en 
caixes de diferents objectes 

quotidians Treballar aspectes 
tàctils i visuals

Rutina esmorze

Circuit per a treballar l’aspecte 
vestibular i la propiocepció

Seguir i assenyalar objectes

Rutina de comiat

Comunicació i habilitats
socials

Comunicació i imitació

Autonomia i motricitat

Autonomia i imitació

Motricitat gruixuda

Comunicació i imitació

Comunicació i habilitats
socials

Activitat Objectius

e) Disseny del funcionament d’una sessió prototip. 
Una sessió s’estructura per una sèrie d’activitats 
conjuntes, amb una durada de 2 a 5 minuts cada 
una. A mesura que avança la sessió, les activitats 
seran més llargues. Durant una sessió, es poden 
treballar tots els objectius de l’alumnat i repassar 
les habilitats que ja domina.

 Les sessions han de començar i finalitzar amb 
rutines de salutació i comiat. A més s’aniran 
alternant les rutines amb objectes i les rutines 

socials sensorials. Quant a les activitats, els 
canvis d’espais i d’activitat són molt importants, 
ja que d’aquesta manera es regulen els nivells 
d’energia i els interessos de l’alumnat. En cada 
activitat es treballa amb objectius dels diversos 
àmbits, incloent dos o tres objectius diferents 
en cada activitat. A més un d’aquests sempre ha 
de ser un objectiu de comunicació. Per exemple, 
les rutines de vestir-se i desvestir-se poden 
anar acompanyades per les rutines de salutació i 
comiat.

ENTRADA

EIXIDA

Com a base s’utilitzarà el programa TEACCH i la tècnica d’ensenyament estructurat (objectiu: conducta).

Cal dir que la sessió és adequada per a l'alumnat amb TEA G3, però que evidentment, ha d'ajustar-se a cada 
xiquet o xiqueta en l'ambient més normalitzat.
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B. Disseny de l’organització de l’entorn educatiu
Aquest disseny ha de contemplar unes determinades 
accions:

• Determinar la modalitat d’escolarització. 

• Proposar l’ambient de centre.

• Proposar l’ambient de classe.

C. Determinació dels suports
La finalitat és garantir els suports necessaris: materials 
i personals. S’hi treballen aquestes accions:

• Perfil: PT, AL, Ed.

• Intensitat del suport: intermitent, limitat, extens, 
generalitzat.

• Organització dels suports: dins-fora.

• Tipologia dels suports materials: multimèdia, TIC, 
etc.

f) Disseny del Diari de seguiment. Durant les 
sessions, s’han de fer pauses a intervals regulars 
(cada 15 minuts) per a registrar en el “resum diari” 
els progressos de l’alumnat. En aqueix resum es 
reflecteixen els objectius del trimestre, l’anàlisi de 
tasques i el rendiment individual. És una manera 
molt útil i efectiva de controlar el seguiment 
del procés d’ensenyament-aprenentatge de 
l’alumnat.

g) Coordinació dels objectius i anàlisi de tasques 
amb els professionals del centre, professionals 
externs i família.

Sobre la necessitat dels suports cal dir que l’alumnat, 
per a realitzar les activitats, precisa d’un major o 
menor suport. Els suports que proporcionem tenen 
les següents característiques:

• El suport depén de les necessitats de l’alumnat i de 
la tasca que cal realitzar.

• Tenen una gradació en funció de la seua intensitat.

Presentem la definició dels suports establits per 
l’Associació Americana sobre Retard Mental:

• Intermitent (A.I.). Només es presta en situacions 
puntuals. No sempre es necessita el suport o es 
requereix només per un temps limitat en moments 
determinats.

• Limitat (A.L.). És intensiu, durant un temps curt i 
concret, es pot programar. Exemple: adquisició d’un 
aprenentatge, quan se li presenta un nou contingut 
(utilitzar el punxó, reconéixer els números o rentar-
se les mans).

• Extens (A.E.). Es dona durant el període de temps 
que es necessite, és constant i per a activitats 
determinades. Exemple: el suport proporcionat 
diàriament a un alumne o alumna en l’activitat 
d’Assemblea o en l’assignatura de matemàtiques, 
o al pati; pel professional de suport.

• Generalitzat (A.G.). És un suport permanent, d’alta 
intensitat, proporcionat en moltes de les activitats 
del dia. Pot ser que s’haja de mantindre durant 
tota la vida. L’alumnat precisa de la presència i 
direcció del professional per a realitzar la majoria 
d’activitats del dia. Per això, es requereix de més 
professionals i ajudes que en el suport extens.
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Emily Pearl Kinsgley, escriptora del programa 
de televisió Barri Sèsam i mare d’un xiquet amb 
Síndrome de Down va escriure aquest conte 
per a descriure l’experiència d’educar un fill amb 
necessitats especials: Esperar un bebé és com 
planejar un fabulós viatge de vacances a Itàlia: 
compres moltes guies de turisme i feixos uns plans 
meravellosos: el Coliseu, el David de Miquel Àngel, 
les góndoles de Venècia... També pots aprendre 
unes frases en italià. Tot és molt excitant. Després 
de mesos de preparació, finalment, arriba el dia: 
fas les maletes i estàs molt nerviós. Algunes hores 
després, en l’avió, l’hostessa diu: “Benvinguts 
a Holanda” “Holanda?”, Preguntes. “Com que 
Holanda? Jo vaig pagar per a anar a Itàlia! Tota la 
meua vida he somiat a anar a Itàlia.” No obstant 
això, hi ha hagut un canvi en el pla de vol, l’avió ha 
aterrat a Holanda i allí t’has de quedar. Així que has 

5.1.
Introducció

d’eixir i comprar noves guies de turisme i, fins i tot, 
hauràs d’aprendre un idioma nou. El més important 
és que no t’han portat a un lloc horrible: es tracta, 
simplement, d’un lloc diferent. És més lent i menys 
enlluernador que Itàlia. Però, després de passar allí 
algun temps i de recuperar l’alé, comences a mirar 
al teu al voltant i t’adones que Holanda té molins 
de vent, tulipes, fins i tot Rembrandts... Però tots 
els teus coneguts estan ocupats anant i venint 
d’Itàlia, presumint dels dies meravellosos que han 
passat. I durant la resta de la teua vida, et diràs: “Sí, 
allí és on se suposava que anava jo. Això era el que 
jo havia planejat”. Aqueix dolor no desapareix mai, 
perquè la pèrdua d’aqueix somni és una pèrdua 
molt significativa. Però si malgastes la teua vida 
lamentant-te de no haver anat a Itàlia, mai podràs 
ser lliure per a gaudir del que és especial: les coses 
encantadores que t’ofereix Holanda”. 

(Extret del document de la FEAPS i APPS (2011; 
3a edició) “No estàs sol. Un document elaborat 
per pares i mares i dirigit a familiars amb fills 
amb trastorns en el desenvolupament”.
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Aquest conte pot reflectir perfectament la 
situació d’incredulitat, desesperació, indefensió 
i, fins i tot, ràbia que es pot trobar una família en 
rebre el seu fill o filla un diagnòstic de Trastorn 
de l’Espectre Autista (TEA). No obstant això, el 
conte continua assegurant que no tot és tan 
negatiu com pot semblar en un primer moment 
i que, de fet, si s’és pacient i s’és capaç d’obrir 
la ment, es pot fins i tot gaudir de l’experiència, 
encara que hi haurà, sens dubte, moments 
tremendament durs on s’haurà de fer mà de les 
fortaleses de cada u per a poder afrontar-los 
amb serenitat.

En qualsevol cas, enfrontar-se a la realitat, a 
la crua realitat, i veure com aqueixos somnis, 
aqueixes il·lusions que u posa quan està 
esperant un fill es veuen truncats amb la paraula 
“autisme” és un moment dur i aclaparador, 
ple d’interrogants i de preocupacions pel que 
passarà després. Però la veritat és que, amb 
temps i amb els suports adequats la majoria 
dels pares es van sentint millor, sobretot quan 
són capaços d’acceptar el fill o la filla tal com són, 
amb els seus punts forts i les seues limitacions, 
com farien amb qualsevol altre fill sense 
aquest trastorn. Una adequada informació i 
un acompanyament eficaç a aquestes famílies 
augmentaran la seua sensació de control i, 
conseqüentment, la seguretat i la capacitat 
d’afrontament dels pares.

Quan estudiem la família des d’un punt de 
vista evolutiu, veiem que aquesta és sempre 
un factor fonamental en el desenvolupament 
de qualsevol xiquet o xiqueta però, a més, per a 
la família que rep un xiquet o xiqueta amb TEA 
l’aventura de criar i educar a aqueix fill o filla 
suposa un gran desafiament, i es converteix en 
un dels pilars fonamentals perquè aqueixa tasca 
es desenvolupe de manera òptima i enriquidora. 
Moltes vegades, els pares són els primers a 
detectar un problema en el desenvolupament 
després de la qual cosa han d’aconseguir 
un diagnòstic correcte que, amb freqüència, 
pot costar obtindre; a més han de buscar 
activament opcions terapèutiques eficaces, i 
quan les troben han de ser membres actius de 
l’equip d’intervenció (Torró i García, 2007).

En aquest apartat, realitzarem una anàlisi 
del procés d’assimilació que travessa una 
família amb un xiquet o xiqueta amb TEA en 
tres moments diferents: abans del diagnòstic, 
durant el diagnòstic i durant la intervenció que 
se’n deriva. En cada una d’aquestes etapes, 
hem intentat destacar aquells aspectes que 
considerem més rellevants per a entendre la 
situació per la qual travessen aquestes famílies, 
des dels professionals que es trobaran durant 
el diagnòstic i la intervenció, els sentiments pels 
quals normalment travessaran en conéixer el 
diagnòstic del fill o filla, les repercussions que 
pot tindre l’autisme en la relació fraterna, la 
relació amb l’escola, etc. Tot això amb una visió 
sistèmica, realista però, abans de res, optimista, 
i oferir eines per a assolir aquest repte amb 
seguretat i motivats per a dirigir-se cap a un 
futur prometedor.
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Durant el procés del diagnòstic del TEA, és 
habitual trobar-nos amb alguna de les següents 
situacions. D’una banda, alguns pares del xiquet 
o xiqueta que finalment rep el diagnòstic de TEA 
“noten” o “perceben” que alguna cosa no va bé, 
sobretot si tenen la possibilitat de comparar 
el seu desenvolupament amb d’altres xiquets 
“neurotípics”. Altres pares, no obstant això, pot 
ser que no sospiten res i reben el senyal d’alarma 
d’algun servei extern que tinga contacte amb el 
xiquet o la xiqueta (escola, escoleta, pediatre/a, 
Centre d’Estimulació Primerenca, etc.). Un 
aspecte important per al diagnòstic és estar 
atent a aquests senyals d’alarma que es detecten 
durant els primers anys de desenvolupament 
dels xiquets i xiquetes per a poder realitzar un 
diagnòstic precoç i dissenyar una intervenció 
adequada i ajustada a les característiques de 
cada persona. Així, encara que és cert que cada 
xiquet o xiqueta segueix un ritme en el seu 
desenvolupament a l’hora d’adquirir diferents 
habilitats, també és cert que hi ha uns períodes 
característics d’edat on s’adquireixen aquestes 
(fites evolutives). Per això, és important que els 
pares coneguen les característiques evolutives 
del desenvolupament normal del xiquet o la 
xiqueta per a poder percebre si hi ha anomalies 
que facen pensar en l’existència d’aquests 
trastorns. Un llistat detallat de tots aquests 
senyals d’alerta apareix en l’apartat de detecció.

5.2.
La família i l’autisme abans del 
diagnòstic

D’altra banda, el fet que hi haja algun senyal 
d’alerta no significa necessàriament que 
el xiquet o la xiqueta en qüestió tinga un 
problema de desenvolupament; no obstant 
això, indica la necessitat d’una avaluació 
més exhaustiva. Per tant, davant l’evidència 
d’alguns o molts d’aquests indicis, és important 
que la família busque suport i orientació entre 
els professionals al seu abast (normalment, 
el pediatre) que hauria de fer una primera 
valoració amb determinades proves mèdiques 
que puguen explicar l’existència d’aquests 
senyals, com ara problemes auditius o retards 
en el desenvolupament del llenguatge. 
Paral·lelament, també se li realitzaran altres 
proves o screening per a detectar si existeix o no 
un risc elevat de tindre TEA i, en cas afirmatiu, 
es derivaria el cas a altres professionals 
especialitzats per a realitzar una avaluació més 
completa i poder diagnosticar l’existència o no 
d’algun trastorn específic.

En cas que la detecció es realitze durant 
l’escolarització, seran els responsables bé 
del Servei Psicopedagògic Escolar (Infantil-
Primària), bé del Departament d’Orientació 
(Secundària), amb la col·laboració de tots els 
professionals que estan en contacte directe 
amb el xiquet o xiqueta, els encarregats d’iniciar-
ne la valoració i realitzar les corresponents 
derivacions i tràmits establits per llei per a 
assegurar-se que la intervenció que es durà a 
terme siga el més ajustada possible a la realitat 
del menor. 
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L’impacte que suposa per a una família saber 
que un dels seus membres pateix TEA és 
evident perquè han d’aprendre a conviure amb 
aquest trastorn i, a més, perquè implica prendre 
consciència que són diferents a qualsevol 
altra família amb fills que no tenen aquesta 
circumstància.

Algunes d’aquestes diferències, seguint a Ponce 
(2008), citat en Merino i col., 2015 (p. 152) són:

• Assumir una responsabilitat que va més 
enllà de les expectatives normals de la 
conducta parental.

• Viure una situació crònica que pot generar 
elevats nivells d’estrés, cansament i 
frustració que poden tindre un gran cost 
emocional.

• Disminució o restricció de la vida social 
habitual dels pares.

• Canvis econòmics derivats del trastorn i la 
seua intervenció.

• Permanent preocupació i ansietat per la 
salut i el futur del seu fill/a.

• Lluita permanent amb institucions i serveis 
per a poder obtindre els suports necessaris.

A partir d’aquestes consideracions, Ponce 
(2008) també detecta les següents necessitats:

a. Necessitats emocionals. Tindre un fill o filla 
amb autisme o un altre trastorn genera un gran 
cost emocional donada la cronicitat d’aquest, 
l’assumpció de tot el que això comporta 
(assumpció del duel), la reorganització que 
implica atendre totes les seues necessitats i, 
en molts casos, bregar amb la incomprensió 
de la comunitat.

b. Necessitats d’informació. Quant a conéixer 
els recursos existents en la pròpia comunitat, 
a recopilar tota aquesta informació i 
discriminar la qualitat, tant de la informació 
que s’ha reunit com dels recursos als quals 
aquesta fa referència.

c. Necessitats econòmiques. Tindre un fill o 
filla amb autisme o un altre trastorn greu 
resulta més car que un “normotípico”. En 
el cas dels TEA, les famílies han d’afrontar: 
tractament psiquiàtric, tractament 
psicopedagògic, ajudes acadèmiques, oci 
especialitzat, assessorament a l’escola, 
canvis derivats d’adaptació d’un o dos dels 
membres de la parella en el treball per a 
poder conciliar la vida familiar (Merino i al., 
2010).
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d. Necessitats de la vida diària. A l’hora de fer 
compatible la vida familiar, social i laboral, 
les famílies que tenen fills amb TEA veuen 
reduïda la xarxa natural de suport degut a 
les diferents atencions que necessita el fill o 
la filla, ja siguen directes (entrenament diari 
d’habilitats, per exemple) com indirectes 
(portar-lo als diferents serveis o recursos 
que necessita).

e. Necessitats educatives. Normalment, en 
tindre un fill, solem tindre alguns referents 
per a portar a bon terme la seua educació; 
en el cas de les famílies amb fills o filles 
amb autisme o un altre trastorn no se sol 
tindre aquest punt de referència. En el cas 
del TEA, en tractar-se d’un trastorn tan 
complex i amb tantes implicacions, resulta 
difícil saber com educar, amb la frustració i 
els sentiments negatius que se’n deriven. 
En aquest cas, és necessari recaptar 
informació veraç i de qualitat i separar-la de 
la sensacionalista i poc científica. En aquest 
punt, el paper dels professionals i d’altres 
pares pot ser molt important.

f. Necessitats de planificació de futur. 
Des del moment en què els pares 
coneixen l’autisme dels seus fills o filles, 
la preocupació per quan hauran arribat al 
límit de les seues possibilitats d’aprendre, 
quin grau d’autonomia adquiriran i què serà 
d’ells, estan presents i generen angoixa; 
una angoixa que es veu incrementada a 
mesura que els pares envelleixen.

Els estudis i investigacions duts a terme amb 
les famílies de persones amb TEA (Pou, 2006) 
s’han centrat bàsicament en quatre aspectes 
que han ajudat a configurar el panorama actual 
de l’autisme. Aquests aspectes es refereixen 
a: a) la influència de la família en l’origen de 
l’autisme, b) diferents programes d’intervenció 
conductual en el context familiar, c) quines són 
les necessitats de les famílies, i d) l’adaptació, 
l’estrés i l’afrontament. Les conclusions a les 
quals han arribat aquests estudis han permés, 
d’una banda, eliminar mites i idees errònies i, 
per una altra, obrir altres vies d’investigació i de 
treball dirigits a millorar la qualitat de vida de les 
persones amb TEA i les seues famílies.

Respecte a la influència de la família com a 
agent responsable o causant de l’autisme, al 
llarg dels anys, i fruit de tot el coneixement que 
s’ha anat generant sobre aquest trastorn, es 
pot dir que s’ha passat de considerar les males 
pràctiques educatives parentals com a causa 
principal del trastorn a identificar disfuncions 
en certes estructures cerebrals i a eliminar, 
per tant, qualsevol responsabilitat parental en 
l’origen de l’autisme.
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Amb l’objectiu de defensar els drets de les 
persones amb TEA, fer presents les seues 
necessitats com a col·lectiu i reivindicar 
socialment els recursos necessaris per a oferir-
los una bona educació i qualitat de vida, en els 
anys 70 sorgeixen les primeres associacions de 
pares que promouen diferents investigacions o 
estudis, que se centren a conéixer en profunditat 
la situació real d’aquestes famílies per a poder 
proporcionar-los eines i fomentar tant la qualitat 
de vida com el benestar familiar (Belichón i col., 
2001; Murillo i al., 2006; GETEA, 2003-2004; 
Casado i al., 2008; Merino i al., 2012).

Tal com ja s’ha comentat, l’autisme és un 
trastorn particularment difícil d’acceptar, ja que 
no presenta cap característica física que indique 
una alteració en el seu desenvolupament (com es 
veu, per exemple, en persones amb la síndrome 
de DOWN). D’aquesta manera, una persona 
aliena al funcionament d’una persona amb 
autisme pot trobar estrany o sense explicació 
aparent el comportament d’aquesta, i associar 
la causa de la seua conducta a circumstàncies 
que res tenen a veure amb la realitat. Hi ha, 
per tant, una gran probabilitat de trobar tòpics 
o prejudicis en relació a les persones amb 
autisme. A continuació, presentem alguns dels 
tòpics més estesos referent a les persones amb 
TEA, i que solen ser els que més preocupen les 
famílies que han rebut o que estan a l’espera 
de rebre un diagnòstic d’autisme, cada un 
d’aquests està acompanyat d’un breu comentari 
que rebat el tòpic.

Tòpic 1

Són així perquè els pares no els volen o els han 
maleducat.
L’autisme és una alteració neurològica crònica 
que no té res a veure amb la criança rebuda. 
Els xiquets no poden evitar manifestar les 
conductes que presenten, però sí que poden 
modificar-les amb la intervenció adequada.

Tòpic 2

Totes les persones amb TEA tenen retard mental.
Encara que moltes presenten alteracions 
cognitives, alguns xiquets amb TA presenten 
quocients intel·lectuals normals o fins i tot 
superiors a la mitjana, mentre que uns altres 
posseeixen habilitats extraordinàries en 
determinats àmbits (música, matemàtiques, 
pintura…).

Tòpic 3

No són capaços de comunicar-se, no miren als 
ulls, no somriuen ni responen a les mostres 
d’afecte.
Les habilitats socials de les persones amb 
TA estan afectades d’una manera variable i 
diferent en cada cas, però tots són sensibles 
a les mostres d’afecte, expressen els seus 
sentiments, les seues preferències i els seus 
afectes, encara que d’una manera diferent a la 
de la resta de persones de la seua edat.

Tòpic 4

L’origen del problema està relacionat amb 
l’administració de vacunes, intoleràncies 
alimentàries o intoxicació per metalls pesants.
Aquestes teories actualment no tenen aval 
científic i han sigut rebatudes.
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El procés i la posterior confirmació d’un 
diagnòstic de TEA es pot retardar en el temps 
(cada vegada menys, també cal dir-ho), en 
primer lloc per les diferents proves que s’han 
de realitzar al xiquet o xiqueta, no tant per 
a confirmar el diagnòstic de TEA, sino per a 
descartar uns altres tipus de problemes que 
podrien explicar el comportament manifest en 
aqueixos moments (problemes d’audició, per 
exemple); en altres casos, és la inquietud dels 
pares davant les primeres conclusions la que 
els mou a buscar una segona opinió (esperant, 
generalment, que algú els diga que el seu fill o filla 
no presenta el trastorn) o perquè se’ls aconsella 
esperar per a veure “si madura” o perquè se li 
atribueixen certs comportaments a situacions 
estressants, educacionals o emocionals 
passatgeres; també, per la complexitat del 
trastorn (que sovint es pot confondre amb 
altres trastorns de simptomatologia similar); 
per la poca formació, la falta d’especialització 
o per la falta de coordinació entre tots els 
professionals implicats i la inexistència d’un 
protocol clar que cal seguir en aquests casos. 
Actualment, no obstant això, cada vegada hi 
ha més professionals implicats i formats en la 
detecció i intervenció del TEA, i també podem 
observar certa intencionalitat a buscar punts de 
trobada i de treball conjunt entre les diferents 
administracions, aspectes que han permés que 
el diagnòstic i la intervenció de persones amb 
TEA siga més precoç i eficaç. 

5.3.
La família i l’autisme durant el 
diagnòstic

En general, s’espera que aquesta avaluació 
diagnòstica es duga a terme de manera 
conjunta entre els professionals que realitzaran 
les diferents proves als familiars i a les persones 
amb sospita de TEA. Així, un diagnòstic basat 
en la coordinació i en la col·laboració serà el més 
recomanable perquè augmenta la seguretat 
del judici clínic en permetre que es compare 
l’observació de diversos professionals.

Esta coordinació s'ha concretat en la Resolució 
conjunta de 11.12.2017 de la Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i 
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, per la qual es dicten instruccions per 
a la detecció i l'atenció de l'alumnat que puga 
presentar problema de salut mental.
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Professionals que poden intervindre tant en el diagnòstic com en la 
intervenció de l’alumnat amb TEA
Psicologia Clínica. Pertany als estudis Psicologia (Llicenciatura o Grau). S’estudia 
la conducta humana i els processos mentals amb la finalitat de reduir els 
patiments i augmentar el coneixement que el subjecte té de si mateix i es fomenta 
una forma sana d’actuar. Els especialistes poden treballar en organismes públics 
o exercir la pràctica privada. Duen a terme intervencions de caràcter conductual 
amb les persones, formen els pares, diagnostiquen i practiquen teràpies 
individuals, de parella o familiars. Orienten sobre recursos comunitaris.

Teràpia familiar. Pot ser exercida per una persona amb estudis en Treball Social, 
Psicologia, Psiquiatria. Els especialistes treballen en el camp de les famílies.

Neuropediatria i Neurologia. Pertany als estudis de Medicina (Llicenciatura o 
Grau), amb l’especialitat de Neurologia Infantil, amb una formació especialitzada 
en la funció cerebral. Es diagnostiquen i prescriuen tractaments amb medicaments 
i es fa orientaió respecte a recursos comunitaris.

Psiquiatria. Pertany als estudis de Medicina (Llicenciatura o Grau), amb 
l’especialitat de Psiquiatria. Per la seua formació mèdica, els especialistes 
coneixen de forma profunda els factors biològics subjacents a la conducta 
humana i dominen el camp de la medicació i d’altres tractaments mèdics. 
Diagnostiquen i prescriuen tractaments farmacològics i orienten sobre recursos 
comunitaris. Poden dur a terme teràpies individuals, de parella o familiars.

Psicologia educativa Pertany als estudis de Psicologia (Llicenciatura o Grau), 
en l’especialitat de Psicologia Educativa o amb dedicació professional a la 
psicologia escolar i l’orientació educativa. Els especialistes poden treballar com 
a docent als centres d’Infantil o Primària o als Instituts d’Educació Secundària 
i centres de Formació Professional realitzant tasques de psicologia escolar o 
orientació educativa. També poden exercir la pràctica privada. Diagnostiquen i 
duen a terme intervencions conductuals amb la família (fills i pares), orienten 
sobre els recursos comunitaris i poden realitzar teràpies individuals, de parella 
o familiars.

Educació Especial. Pertany a estudis de Magisteri (Diplomatura o Grau) en 
l’especialitat d’Educació Especial (Pedagogia Terapèutica, i Audició i Llenguatge). 
Els especialistes poden treballar als centres escolars públics i privats. Realitzen 
intervencions conductuals amb l’alumnat, formen els pares i orienten sobre els 
recursos comunitaris.

Logopèdia. És una Diplomatura, Grau o Màster. Els especialistes treballen enn 
l’àmbit privat, amb l’objectiu d’avaluar, diagnosticar i intervindre en els trastorns 
de la parla, la veu, les funcions orals no verbals, el llenguatge i la comunicació.

Teràpia Ocupacional. Són estudis de Grau. Normalment els especialistes 
treballen en l’àmbit privat. Realitzen intervencions dirigides a la recuperació 
física o mental de persones amb trastorns psíquics i somàtics. Normalment, 
aquesta rehabilitació es realitza dins d’un equip interdisciplinari.
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L’objectiu que es persegueix amb cada una de 
les proves administrades varia; així, amb les 
proves mèdiques es pretén conéixer l’estat físic 
i la salut per a descartar una etiologia diferent 
a l’autisme que explique la simptomatologia 
actual; amb l’observació, les entrevistes i la 
bateria de proves estandarditzades s’intenta 
analitzar la conducta del menor (com es 
relaciona i es comunica amb els adults i amb 
els iguals, la forma en què aconsegueix les 
coses que desitja, com s’implica en activitats 
de joc, si mostra conductes inusuals, etc.), així 
com conéixer les habilitats cognitives actuals 
que mostra (atenció, comprensió, abstracció, 
memòria, capacitat d’aprendre, comunicació, 
etc.) i el nivell de desenvolupament d’aquestes. 
És especialment important que s’exploren les 
competències relacionades amb les habilitats 
de llenguatge i la comunicació, així com altres 
aspectes del desenvolupament de les habilitats 
adaptatives, que n’indicaran quina és la situació 
actual i quin és el pronòstic, en funció dels 
resultats obtinguts.

Durant aquest procés, també es recollirà 
informació sobre el desenvolupament 
global de la persona avaluada i com és el 
seu comportament en el dia a dia, ja que és 
possible que durant l’avaluació no manifeste 
aquest comportament, en tractar-se d’un 
entorn estrany. Es preguntarà sobre possibles 
antecedents familiars, s’exploraran aspectes 
relacionats amb l’embaràs, el part i els primers 
moments del desenvolupament del nadó. A 
més, es consultarà sobre les principals fites del 
desenvolupament, tant pel que fa als aspectes 
motors (a quina edat va començar a asseure’s, 
quan va començar a caminar, etc.), com als 
d’interacció social i comunicació (quina és la 
relació amb altres iguals o amb els adults; si ha 
començat a parlar, quan va començar a fer-ho 
i com és el seu llenguatge; si hi ha hagut algun 
tipus de pèrdua en el llenguatge o en altres 
habilitats, etc.).

En relació a aquests aspectes, s’exploraran 
amb detall els elements que constitueixen 
els principals senyals d’alerta que orienten 
l’avaluació específica de l’autisme. 
Especialment, serà rellevant la informació 
sobre el desenvolupament de les habilitats 
de comunicació i de relació interpersonal del 
menor, i es farà especial atenció a si la persona 
es comunica, interactua, juga, comparteix o no 
amb els altres, i la manera de fer-ho.
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També es preguntarà si té o no interessos 
o preocupacions específiques a les quals 
dedique molt de temps i que interferisquen 
amb la realització d’altres activitats i que 
resulten inusuals, bé per la intensitat amb la 
qual es presenten, bé pel contingut o pel tema. 
S’exploraran també la capacitat per a acceptar els 
canvis en les rutines, així com si existeix alguna 
insistència a realitzar sempre aquestes activitats 
de manera repetitiva i si es tenen dificultats per 
a acceptar-hi variacions (per exemple, canviar 
d’itinerari per a anar al col·legi, etc.).

Finalment, s’observarà com juga el xiquet o 
la xiqueta, quin tipus de jocs realitza i quins 
joguets utilitza, i si els utilitza de manera inusual 
o particular. També, tenint en compte l’edat, si 
realitza activitats de joc imaginatiu o de ficció, 
“fent com si…”. Es realitza una anàlisi molt 
detallada de tots aquests aspectes, juntament 
amb els instruments d’avaluació als quals fan 
referència, en l’apartat de detecció i diagnòstic 
d’aquesta guia.

Seria interessant, atés que possiblement 
aquesta valoració requereix diverses visites 
i amb diversos especialistes cada vegada, i 
amb l’objectiu d’optimitzar al màxim aquests 
moments, orientar les famílies perquè 
prepararen la cita amb antelació, i que tinguen 
temps de reunir informes anteriors per a evitar 
la duplicació de proves i la dedicació a unes 
altres que poden ser rellevants però que no han 
sigut dutes a terme, així com perquè puguen 
recopilar una altra informació rellevant per a 
completar el diagnòstic (escoleta, col·legi, Centre 
d’Estimulació Primerenca, etc.).

En aquest procés de preparació, és important 
també que la família preveja quines poden ser 
les necessitats del xiquet o la xiqueta durant 
l’avaluació. Per això, cal recomanar que porten 
amb ells els objectes o joguets que creguen que 
poden entretindre’l en les estones de descans o 
perquè puga utilitzar-los en acabar les proves, 
a manera de reforçador o premi. Cal tindre en 
compte que el xiquet o la xiqueta va a un lloc 
desconegut amb persones a les quals mai ha 
vist. En aqueix sentit, seria interessant que, en 
la mesura que siga possible, se li anticipara la 
situació, explicant-li on anirà, les persones que 
coneixerà i què passarà allí.

És important que les famílies puguen consultar 
tots els dubtes que puguen tindre sobre tot 
el procés que se seguirà, quins aspectes 
s’exploraran i com va responent el seu fill o filla 
durant l’avaluació. Això facilitarà que s’avesen 
als conceptes i elements que es descriuran en 
l’informe de diagnòstic, on se’n detallaran les 
conclusions.



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

480»Família

Ja hem comentat que durant tot aquest procés 
de valoració, tant la persona avaluada com la 
seua família hauran de tractar amb diferents 
professionals, per la qual cosa poden ser 
d’utilitat els següents consells, amb la finalitat 
de facilitar la relació i la comunicació:

• És positiu mostrar les emocions i 
preocupacions als professionals, és 
necessari perquè puguen empatizar amb la 
seua situació.

• És convenient comunicar el nivell d’estrés 
i compartir les situacions complicades per 
les quals està passant la família amb el seu 
fill o filla.

• Malgrat l’experiència dels professionals, 
la família és la que millor coneix el fill o 
filla i té informació molt valuosa que ha de 
compartir.

• Atés que la informació que es transmet a 
la família pot ser difícil d’assimilar i recordar 
en els primers moments, és aconsellable 
que no acudisquen sols a les entrevistes.

• És important fer una llista dels dubtes que 
els puguen sorgir per a aprofitar les visites i 
resoldre-les amb els professionals.

• És interessant sol·licitar que la informació 
se’ls proporcione en un llenguatge senzill i 
per escrit.

• Si no estan d’acord amb la informació 
rebuda, poden sol·licitar una segona opinió.

• És important anotar les coses, tant 
la informació rebuda com les cites 
programades, noms, dates i fins i tot les 
trucades telefòniques. Podria ser adequat 
mantindre, en la mesura que siga possible, 
una agenda detallada.

Una vegada confirmat el diagnòstic, la 
família haurà d’adaptar-se a la nova situació 
i desenvolupar estratègies de superació i 
comprensió del trastorn. Tindre un fill o filla amb 
TEA és, sens dubte, un repte per a qualsevol 
família. Cap família està preparada per a assumir 
un diagnòstic d’aquestes característiques. Per 
tant, és perfectament normal que es passe un 
procés de duel, ple de sentiments normalment 
negatius, i cal reconéixer-ho per a poder avançar 
cap a uns altres més positius, lluny de la culpa, 
l’angoixa, el dolor o l’autocompassió.

En general, durant aquest procés de duel, es 
poden observar diferents moments (Kübler-
Ross, 1997):

• Xoc. Immediatament després del diagnòstic, 
els pares poden sentir-se paralitzats o 
confusos. És possible que no ho accepten, que 
ho ignoren o que ho qüestionen. Normalment, 
és bastant comú el “pelegrinatge” per 
diferents especialistes per a escoltar alguna 
cosa diferent.

• Tristesa. Molts pares passen ràpidament a 
aquesta etapa perquè es desil·lusionen de 
les esperances i somnis que tenien amb els 
fills abans del diagnòstic. Sentir tristesa i 
expressar-la adequadament, i assumir que 
res podrà ser com havien pensat els ha de 
permetre avançar.

• Ràbia. Passat el temps, la tristesa pot donar 
lloc a la ràbia. Encara que pot ser una part 
natural del procés (per la pèrdua i l’estrés 
que aquesta situació provoca), cal vigilar 
contra qui es dirigeix aquesta ràbia i com 
s’expressa.



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

Família»481

FAMÍLIA

• Negació. Potser hi ha moments en què 
els pares es neguen a creure el que està 
passant al fill o filla. Aquesta reacció, com la 
ràbia, no és conscient; simplement ocorre, 
però és important, independentment de 
l’estat d’ànim dels pares, continuar amb les 
intervencions iniciades amb el fill o filla.

• Soledat. En aquesta etapa del procés, els 
pares poden sentir-se sols i desemparats 
per diverses raons: perquè no els deixa 
temps per a estar amb els amics o fer les 
coses que feien abans, perquè tal vegada 
consideren que els familiars o els amics 
no entendran la situació o no els donaran 
suport, etc.

• Acceptació. Finalment, els pares haurien 
d’arribar a una situació d’acceptació del 
diagnòstic perquè, des d’aqueix moment, 
la família estarà en disposició de lluitar i 
tirar endavant. L’acceptació del trastorn 
no és una tasca fàcil, ni tan sols per a les 
famílies més unides; per això, donar suport 
a les famílies suposa respectar els ritmes 
d’assimilació que marca cada família i, fins 
i tot, de cada membre d’aqueixa família.

A vegades, es pot tindre una imatge de les 
etapes abans descrites com a moments 
estàtics, que es passen una vegada i que, a 
partir d’aqueix moment, les famílies segueixen 
avant sense mirar arrere. No és així. Coratge, 
sentiment de culpabilitat i més emocions 
(positives i negatives) van i venen amb el 
pas del temps i les situacions a les quals han 
d’enfrontar-se les famílies amb aquests xiquets 
i xiquetes. Per tant, quan es dona un diagnòstic 
d’aquestes magnituds, és important que la 
família se senta acompanyada i que senta el 
suport. És important que els professionals dels 
diferents àmbits que estan en contacte directe 
amb aquests pares angoixats els dediquen 
temps de qualitat per a respondre a totes les 
seues preguntes amb claredat i sinceritat, amb 
realisme però també amb optimisme; tot això 
de manera adaptada a les circumstàncies i 
moments de cada família en particular.

En qualsevol cas, durant aquest procés dolorós 
i traumàtic, unes senzilles orientacions els 
poden ajudar a anar superant aquesta situació 
tan estressant:

• Aprendre a cuidar-se. Quan es rep un 
diagnòstic tan dur, és normal viure-ho amb 
preocupació i tensió; no obstant això, és 
molt important cuidar-se i deixar-se cuidar 
per l’entorn més immediat (família i amics 
propers), procurant-se tots els recursos 
necessaris per a fer front a la situació. 
Cal aprendre a manejar les emocions (les 
positives i les negatives) per a tractar d’oferir 
al xiquet o la xiqueta un entorn estable. Cal 
intentar viure el present i afrontar els reptes 
diaris que els planteja la vida amb tota la 
normalitat que siga possible.
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• Mantindre una actitud positiva. Davant 
aquest impacte, és habitual que es generen 
sentiments negatius. No obstant això, cal 
anar superant aquests sentiments de culpa, 
tristesa, responsabilitat, etc. i avançar cap a 
una actitud més positiva i constructiva que 
permeta enfrontar-se a cada nou repte. En 
aquest sentit, tindre accés a una informació 
clara, organitzada i adequada (compte amb 
tot el que es pot trobar en Internet i que no 
compleix cap d’aquests criteris), adaptada 
a cada moment i circumstància sobre el 
que li passa al xiquet o la xiqueta i quines 
són les seues necessitats, juntament amb 
el propòsit d’unes expectatives realistes, 
podrà ajudar els pares a veure que és 
possible una evolució positiva en el seu fill o 
filla, encara que diferent a la d’altres xiquets 
i xiquetes.

• Buscar suport en els altres. És convenient 
crear-se una xarxa de suports que 
permeta, en determinats moments i per a 
determinades tasques, delegar, i aconseguir 
així tindre un respir. Els pares, en aqueix 
sentit, poden informar-se de quins serveis 
disposa la seua comunitat; no solament 
ha de tractar-se de familiars o amics, sino 
que aquests poden estar vinculats a l’àmbit 
educatiu, social o sanitari.

 Pot ser molt recomanable comptar amb 
el suport d’altres pares que estan passant 
o ja han passat per situacions similars. 
Existeixen diverses associacions de pares 
on dirigir-se que poden oferir experiències 
i recursos útils per a afrontar aquesta 
situació.

• La relació amb familiars i amics. La relació 
dels pares amb un fill o filla amb TEA amb 
familiars i amics canvia a partir del diagnòstic 
i cal aprendre a manejar noves emocions i 
sentiments. En realitat, no solament canvia 
la relació amb els familiars i els amics, 
també amb la parella i amb els germans del 
xiquet o xiqueta amb TEA. A tots ells seria 
adequat donar informació clara sobre les 
necessitats del xiquet o xiqueta amb TEA, 
així com d’actuacions sobre aquest tema, 
per a facilitar la comprensió del trastorn i 
entendre quina és la manera més adequada 
d’ajudar-los a cada moment.
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Cognitiva

Emocional

Relacional familiar

Social

Espiritual

Tipus d’estratègia Exemple d’estratègia

• Cerca i obtenció d’informació.
• Canvis en relació a com es defineix i es veu la situació.
• Acceptació i assimilació de la situació.
• Actitud realista i optimista.
• Anticipació i planificació de respostes a futurs problemes.

• Control de les emocions.
• Expressió dels sentiments i afectes.
• Alleujament de tensions i emocions.
• Resolució de sentiments negatius o dificultats en l’expressió de les emocions.
• Empatia envers els altres.
• Mindfulness.

• Increment de la cohesió i la unió.
• Increment de l’adaptació. Concepte de resiliència.
• Foment de la cooperació.
• Foment del diàleg.
• Fomentar l’empatia.
• Flexibilitat en l’organització.
• Increment de la tolerància entre els membres de la família.
• Increment de la sinceritat.

• Actitud oberta.
• Obertura al diàleg i a la cooperació.
• Cerca d’ajudes i suports d’organismes oficials.
• Cerca d’ajudes i suports informals.
• Pertinença, vinculació i implicació en organitzacions i associacions.

• Augment de la fe.
• Suport espiritual.

Principals estratègies d’afrontament utilitzades per la família (Merino i col., 2015).
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Dins del sistema familiar, és important parlar 
de la relació de fraternitat que s’estableix entre 
els germans i germanes de la persona amb 
TEA, ja que són relacions que, a diferència dels 
amics, escollides de manera voluntària, venen 
imposades i no hi ha possibilitat de triar-les. 
En aquest sentit, per exemple, és normal 
en aquestes relacions cert grau d’enutjos, 
competitivitat i ressentiment. D’altra banda, 
el vincle que s’hi estableix, lluny de romandre 
estàtic, canvia i evoluciona al llarg del cicle 
vital. No obstant això, l’establiment d’un vincle 
positiu dels germans d’una persona amb TEA 
amb aquesta pot ser més difícil que en el cas de 
persones amb un desenvolupament normotípic. 
La persona amb TEA té menys capacitat 
de relació afectiva i de joc; necessita més 
atencions i cures i no segueix la pauta normal 
de desenvolupament cap a una independència 
o autonomia cada vegada més àmplia.

Així doncs, encara que cada germà o germana 
viurà la seua experiència de manera molt 
diferent, és important fer front al tema des 
de l’honradesa, la tolerància, l’educació i la 
comprensió. Aquesta és, sens dubte, una de 
les majors necessitats en la família. Seguint 
Harris (2001): “La falta d’informació deixa un 
buit molt important que ells [els germans i 
germanes] poden emplenar amb informacions 
errònies, temors i fantasies.” En aqueix sentit, 
resulta crucial trobar temps per a parlar amb la 
família sobre els seus dubtes, sentiments, etc., 
sense prejudicis i adaptant el discurs a la seua 
edat. En la següent taula, es descriuen aquests 
sentiments canviants, juntament amb algunes 
estratègies que poden ajudar a superar-los 
(adaptat de Ponce, A. 2007; FEAPS, 2005; 
Dellve, L. i al., 2000).
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Desconcert per no entendre l’autisme i el que 
implica, per la redistribució de temps i atenció, per 
la presència més intensa d’agents externs (avis, 
terapeutes).

Malestar per no poder compartir temps amb el 
germà, per no comprendre’l, per tindre la vivència 
que el germà ha modificat la família.

Angoixa com a conseqüència dels sentiments 
anteriors i, a vegades, transmesa per la família.

Gelosia; aquest sentiment és habitual en 
totes les famílies, però pot veure’s accentuat si 
l’atenció paternal és molt major amb el germà 
amb diversitat funcional.

Desig de curació; no és estrany que els xiquets 
desitgen ser metges i metgesses de majors 
per a guarir els germans. Aquest sentiment es 
pot veure accentuat si en parlar amb ells sobre 
l’autisme, parlem de malaltia, ja que vista la seua 
experiència, les malalties solen guarir-se amb un 
xarop o altres tractaments mèdics.

Protecció davant burles, agressions o intimidacions. 
Aquest sentiment pot provocar enfrontaments 
amb altres iguals.

Sentiment de diferència, sobretot en entrar en 
contacte amb altres famílies de companys i veure 
que la seua família és diferent.

Vergonya; alguna por al fet que els altres 
descobrisquen que el seu germà o germana té 
autisme, per la reacció que els altres puguen 
tindre.

Ràbia, tant per les situacions i experiències que 
els toca viure com per actituds i conductes del 
germà o germana.

Sentiment Estratègies

• Intentar mantindre les rutines anteriorment 
establides amb els altres fills.

• No deixar l’atenció dels germans únicament 
a altres familiars; intentar combinar la nostra 
atenció amb la d’altres persones que ens 
puguen ajudar; mantindre un temps de qualitat 
amb ell o ella.

• Destinar un temps perquè el germà o la germana 
puga preguntar, explicar-se i respondre amb 
naturalitat i honestedat.

• Pot ajudar el contacte amb altres famílies 
que tenen un membre amb algun trastorn, 
d’aquesta manera es pot pal·liar el sentiment de 
diferència; no són els únics que viuen aquesta 
situació, no són tan diferents.

• És aconsellable no parlar en termes de malaltia 
quan parlem amb els fills; d’aquesta manera, 
s’eviten confusions.

• Convidar amics o companys a casa, tant per a 
jugar com per a berenar, etc. D’aquesta manera, 
podem minimitzar el sentiment de vergonya, 
vivint amb naturalitat el fet de tindre en compte 
una persona amb autisme. Els pares poden 
intervindre també ajudant el germà a resoldre 
dubtes dels seus amics que puguen anar 
sorgint.

Sentiments en la infància i estratègies
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Diferència per tindre més responsabilitats 
diferents a les dels amics, pel tipus de 
preocupacions que tenen o per renúncies que 
han fet per tindre cura del seu germà o germana 
o ajudar a casa.

Soledat pel sentiment de diferència, per no 
poder compartir amb els amics la seua situació i 
preocupacions.

Ràbia o enuig per no poder integrar-se plenament 
en el grup d’iguals.

Instint de protecció, en acabar assumint més 
responsabilitats de les quals els pares li han 
assignat.

Vergonya, en tindre ara més importància i viure’s 
amb major intensitat la relació amb els amics.

Culpa per ser conscient de tot el que s’està 
perdent el germà o germana amb autisme.

Sentiment Estratègies

• A més de totes les estratègies del quadre 
anterior, s’ha de donar més importància a la 
comunicació de les experiències i sentiments 
i evitar que els germans assumisquen un 
excés de responsabilitats respecte al germà o 
germana amb autisme.

Sentiments en l’adolescència i estratègies
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Quan els pares han decidit compartir la 
informació que tenen sobre l’autisme del fill o 
la filla, hauran d’establir una atmosfera òptima 
que facilite la comunicació. La tècnica bàsica per 
a una comunicació eficaç dins la família és, sens 
dubte, saber escoltar. Moltes vegades això es 
converteix en una activitat bastant difícil perquè 
normalment, s’escolta a mitges l’altra persona, 
mentre es pensa en com seguir la discussió 
o en com resoldre el problema que planteja 
l’interlocutor. Així doncs, el primer pas perquè 
la comunicació siga eficaç consisteix a escoltar, 
però també a observar comportaments, que 
ens oferiran pistes de les necessitats del germà 
o germana de la persona amb TEA. Altres 
consideracions que tindrem en compte en 
aquests moments (Harris, 2000):

• El lloc adequat: assegurar-se que es 
disposa de temps suficient i que és el 
moment adequat perquè estiga receptiu i 
no pendent d’altres coses.

• Donar mostres de comprensió i confirmar el 
sentit d’allò que ha manifestat: transmetre 
que s’ha entés tot el que el xiquet o la xiqueta 
ha dit i fer-li veure que se’ls comprén.

• Mantindre’s obert als sentiments propis: 
ser capaços de poder expressar els propis 
pensaments (positius i negatius) i actuar 
com a model de comunicació sincera.

• Acceptar els sentiments de l’altra persona: 
respectar els sentiments aliens, encara que 
no s’hi estiga plenament d’acord.

D’altra banda, encara que una de les majors 
necessitats envers els germans del xiquet o 
xiqueta amb TEA és la comunicació efectiva 
pares-fills, també es poden detectar altres 
necessitats, com:

• Reconeixement individualitzat i normalitzat 
(saber-se volgut i no rebutjat perquè 
la persona amb TEA requereix massa 
atencions).

• No augmentar les expectatives, exigències 
o tasques que alimenten la culpa (ja que 
fan creure al germà normotípic que té algun 
tipus de responsabilitat en l’aparició de la 
discapacitat de la persona amb TEA).

• Gaudi d’un temps diferenciat de qualitat 
amb els progenitors (per a evitar gelosia i 
rebutjos).

• Una vida tan normalitzada com siga 
possible.

• Facilitació d’habilitats per a interactuar amb 
la persona amb TEA: comunicació, joc… (per 
a poder establir un vincle positiu i sa).

• Establiment d’una comunicació familiar 
oberta per a compartir sentiments (positius 
i negatius), queixes i dubtes amb els pares.

• Contribució a l’evolució positiva de la 
persona amb TEA sense sobrecàrrega de 
responsabilitat i des de la llibertat.

• Compartir la seua experiència amb altres 
persones en similars circumstàncies per 
a validar les seues emocions i anul·lar el 
sentiment que és l’únic diferent (grups de 
suport als germans).
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Davant qualsevol tipus de diagnòstic, és evident 
que la intervenció s’ha de tractar de realitzar 
al més prompte possible; en el cas del TEA, 
aquesta urgència està més que justificada. És 
en aquest moment quan la família ha de passar 
d’un pla més passiu a un altre de caràcter 
actiu, desenvolupant estratègies de superació 
i comprensió del trastorn. Per això, continua 
sent extremadament important tindre un bon 
assessorament professional, el qual es pot 
concretar en les següents actuacions (extret del 
Manual de atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo derivadas de 
trastornos generales del desarrollo de la Junta 
d’Andalusia: 

• Desenvolupar contextos anticipables i 
estructurats que afavorisquen l’anticipació 
i la comunicació.

• Proporcionar informació necessària perquè 
les famílies vagen comprenent millor cada 
dia la problemàtica del fill o la filla.

• Recolzar en la consecució dels objectius del 
programa d’intervenció, sobretot aquells 
destinats a la millora de la comunicació i 
autonomia.

• Formar les famílies sobre tècniques 
bàsiques que ajuden a aconseguir els 
objectius proposats.

5.4.
La família i l’autisme durant 
la intervenció

• Fer possible el contacte amb altres pares o 
serveis relacionats.

• Sol·licitar els recursos o suports necessaris.

• Proporcionar una visió realista del TEA que 
afavorisca la implicació de les famílies.

• Establir les prioritats dels objectius 
plantejats, de manera que siguen rellevants 
tant per a la família com per a la persona 
amb TEA.

• Intervindre amb la família, considerada des 
de la globalitat.

Per a poder plantejar una intervenció realista, 
individualitzada i eficaç, pren especial importància 
la tasca de conéixer amb detall la situació i les 
necessitats actuals de la persona amb TEA. Els 
pares d’aquestes persones es converteixen, 
llavors, en les fonts principals sobre els fills i les 
filles, quant a característiques i preferències 
personals, comportament, activitats diàries, 
etc. que orientaran en l’una o l’altra direcció la 
intervenció en qualsevol àmbit de la seua vida.
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És molt important saber quins professionals 
han d’estar implicats en la intervenció amb la 
persona amb TEA per a realitzar el procés de 
valoració. Aquests professionals procedeixen 
de diferents àmbits (Pediatria, Neuropediatria, 
Fisioteràpia, Treball Social, Orientaicó escolar, 
educadors i educadores, Teràpia ocupacional, 
docents de Pedagogia Terepèutica, especialistes 
d’Audició i Llenguatge, perssones tutores, etc.). 
És important la coordinació de tots amb i a 
través de la família. D’aquesta manera, amb 
una estreta i eficaç coordinació, s’afavorirà: la 
generalització dels aprenentatges, l’increment 
dels períodes i de les àrees d’intervenció, així 
com la seua personalització; el plantejament 
d’objectius funcionals i ecològics; l’acceptació 
de la família (en sentir-se part activa de la 
intervenció), i l’establiment de vies fluides 
d’assessorament i suport.

D’altra banda, també és fonamental conéixer 
quins enfocaments de tractament i intervenció 
existeixen en l’actualitat, quins estan contrastats 
empíricament o científicament i, també quins 
són els que més s’ajusten a les necessitats de 
cada persona amb TEA. Ara com ara, l’educació 
personalitzada i els suports especialitzats, 
en ambients naturals, són les eines més 
efectives per a afavorir el desenvolupament 
d’aquestes persones. No obstant això, amb 

relativa freqüència, trobem alguns enfocaments 
terapèutics que defensen remeis màgics, 
miraculosos i no verificats científicament, que 
són ineficaços i que només generaran més 
frustració als pares, així com una despesa 
econòmica innecessària.

En la intervenció, encara que aquesta ha de 
plantejar-se de manera globalitzada, abastant 
tots els àmbits de la vida de la persona amb 
TEA, serà important prioritzar, en funció de 
cada cas, les àrees de funcionament que 
haurien de ser ateses en primer lloc, ja que, 
encara que el trastorn afecta molts àmbits 
de la vida, cada família i cada persona amb 
TEA presenta necessitats particulars en un 
moment determinat. Segons Waltz, en general, 
es pot plantejar el següent ordre de prioritats, 
adaptant-lo, evidentment, a cada cas:

• Salut i seguretat. Mantindre un bon estat de 
salut integral de la persona amb TEA és una 
de les prioritats bàsiques que els pares han 
de tindre en compte. A vegades, el TEA pot 
anar acompanyat d’altres problemes de salut 
associats com ara: epilèpsia, discapacitat 
cognitiva, problemes de moviment, 
alteracions oculars i auditives, hiperactivitat, 
ansietat, insomni i altres. A més, a partir de 
l’adolescència, pot començar a manifestar-
se altres trastorns de salut mental associats 
com el trastorn obsessiu compulsiu (TOC), 
ansietat, depressió i altres trastorns de 
l’estat d’ànim, sobretot en persones sense 
discapacitat intel·lectual associada.
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 En general, doncs, seria important dur a 
terme accions que, d’altra banda, també 
resulten lògiques per a qualsevol persona 
sense TEA, com portar un seguiment periòdic 
de la salut en un centre especialitzat, tindre 
cura de l’alimentació, planificar la intervenció 
dels especialistes, establir un control precís 
de la medicació, realitzar proves mèdiques 
associades, assegurar l’atenció mèdica 
bàsica, crear un pla per a intervindre en 
moments de crisi, protecció en conductes 
d’agressió a uns altres o autoagressió, 
establir mecanismes de seguretat a la llar, 
o desenvolupar programes d’aprenentatge 
d’habilitats bàsiques de salut, autocura i 
hàbits sanitaris.

• Comunicació. Aconseguir el nivell màxim de 
comunicació facilitarà la interacció social i 
l’eliminació de conductes o comportaments 
inadequats. Serà imprescindible desenvolupar 
habilitats bàsiques de comunicació 
inexistents, així com l’ús quotidià i adequat 
d’aquelles que ja posseeixen. L’objectiu, 
doncs, serà aconseguir una comunicació 
molt funcional i espontània. En aquest àmbit, 
tenen especial importància els sistemes 
alternatius i augmentatius de comunicació 
(SAAC) o les habilitats instrumentals i 
gestuals de comunicació com a mitjà per 
a aconseguir el major desenvolupament 
d’aquesta funció. D’acord amb el nivell 
comunicatiu (gravetat segons DSM-5) i de les 
circumstàncies que envolten la persona amb 
TEA, s’aplicaran determinades tècniques o 
unes altres. La intervenció podrà treballar 
aspectes com el contacte ocular, l’atenció, 
exercicis per a assenyalar, la utilització de 
gestos convencionals, etc.

• Àmbit social. En el cas de persones amb 
TEA, a l’hora de preparar la seua introducció 
en el món social, ens plantejarem treballar 
de forma explícita i intencionada aspectes 
com les habilitats socials, el reconeixement 
d’emocions i la seua relació amb les situacions, 
els desitjos i les creences, així com la Teoria 
de la Ment en aquelles persones amb més 
possibilitats. Quan es treballen qualsevol 
d’aquest àmbits, és especialment important 
atendre al concepte desenvolupat per 
Vygotsky de desenvolupament pròxim, a partir 
del qual s’establiran els objectius a treballar, 
partint de l’anàlisi de les capacitats i habilitats 
detectades en la persona. Encara que es tracta 
d’un àmbit molt complex, els pares poden 
ajudar a treballar tots aquests aspectes.

• Àmbit acadèmic i vocacional. La col·laboració 
i la coordinació família-escola, a més de 
facilitar una intervenció centrada en la persona 
i ajustada a la realitat, ajuda a incorporar 
les estratègies que es treballen a l’escola, 
les rutines diàries, i amb això s’augmenta 
l’eficàcia en la intervenció en dos sentits: d’una 
banda, els pares poden proporcionar hores 
addicionals d’ensenyament a casa i, d’una 
altra, aquesta col·laboració permet mantindre 
i generalitzar les habilitats treballades en tots 
dos contextos (Torró i García, 2007).

 Una decisió important que haurà de prendre 
la família és l’escolarització del seu fill o filla. 
Amb l’adequat assessorament i orientació per 
part dels professionals educatius, s’establirà 
la modalitat d’escolarització més adequada 
per a cada persona, atenent tant les seues 
necessitats, com la disponibilitat de recursos 
educatius necessaris per a donar resposta a 
aquestes.

A continuació, s’enumeren algunes idees que la 
família pot tindre en compte per a reforçar les 
actuacions que es duen a terme a l’escola i per a 
organitzar el temps d’estudi a casa.
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Algunes idees per a reforçar les actuacions de l’escola
La dinàmica familiar ha d’estar tan estructurada com siga possible, amb 
rutines conegudes per tots, responsabilitats i horaris per a ajudar a 
l’organització espaciotemporal de la persona amb TEA.

La seqüència en la realització de les activitats familiars, en la mesura que 
siga possible, també hauria de ser aquesta, per a facilitar l’aprenentatge 
de la persona amb TEA.

A vegades, serà necessari utilitzar suport visual (fotos, gestos, etc.) a la 
informació que s’ofereix a la persona amb TEA, amb l’objectiu que siga 
capaç d’identificar temps, espais, activitats i comportaments adequats 
que s’esperen d’ella.

Encara que hi ha gran varietat de models i tècniques per a treballar amb 
persones amb TEA (ABA, Hanen, DENVER, SCERTS, etc.), és important 
centrar-se en algun i tractar de dur a terme totes aquelles estratègies 
i recomanacions que se’n deriven, encara que hi apareguen obstacles o 
dificultats.

En relació al punt anterior, és important mantindre un contacte estret amb 
tots els professionals que estan implicats en la intervenció de la persona 
amb TEA (no solament els del centre educatiu). D’aquesta col·laboració i 
coordinació es derivarà l’èxit del programa establit.

La família ha de proporcionar, en la mesura de les seues possibilitats, els 
recursos fora del context educatiu necessaris perquè la intervenció siga 
molt completa, i no únicament els orientats a la consecució d’objectius 
curriculars.

Per a ajudar-los a generalitzar els aprenentatges, és important aprofitar 
els contextos naturals del seu entorn: el carrer, el supermercat, etc.

Perquè la integració a l’escola siga una realitat, els pares poden fomentar la 
participació de la persona amb TEA al centre, i permetre que assistisquen 
a excursions, representacions, aniversaris, etc. D’aquesta manera, la seua 
participació en la vida i activitats del centre també contribuirà a aconseguir 
una inclussió plena.

Els pares han de reforçar altres habilitats de caràcter més funcional que, 
encara que són essencials per a la vida de la persona amb TEA, a l’escola 
difícilment es poden treballar de manera “natural”: diners, transport 
públic, bicicleta, organització del temps d’oci o d’altres activitats.
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Idees per a organitzar el temps d’estudi 
a casa

Confeccionar (o ajudar en la confecció, sempre 
que siga possible) un horari escolar setmanal 
amb imatges de cada sector d’aprenentatge.

Disposar d’un calendari gran on es veja 
clarament l’organització del temps (dies 
lectius, festes).

Si escau, tindre present un calendari d’exàmens.

Manejar una agenda amb pictogrames de les 
activitats que realitza a l’aula.

Anticipar activitats extracurriculars: eixides, 
aniversaris, etc.

Resulta evident la necessitat de crear i 
mantindre una xarxa de serveis als quals les 
famílies amb persones amb TEA puguen acudir 
en moments de necessitat durs o estressants, 
ja que aquestes famílies hi són especialment 
vulnerables. Encara que és important tindre 
coberts aquells moments particularment durs o 
estressants, és també convenient que aquesta 
xarxa de serveis treballe amb les famílies de 
manera periòdica i sistemàtica, encara que no 
estiguen travessant cap crisi vital, de manera 
que es tinga cura de la salut mental i física de 
tots els seus membres i que, indubtablement 
repercutirà directament en la qualitat de vida de 
la persona amb TEA i del seu entorn (Merino i 
al., 2012).

D’altra banda, davant la lògica necessitat 
de planificació del futur que sorgeix amb 
l’existència d’un membre de la família amb TEA, 
l’experiència corrobora que el major suport que 
poden tindre les famílies el trobaran en alguna 
associació, institució o fundació amb bons 
professionals que els puguen acompanyar en 
el camí i que compten amb infraestructures, 
projectes o serveis que tinguen en compte 
a aquestes persones en la seua vida adulta 
(programes d’oci i temps lliure, inserció laboral, 
pisos tutelats, residències, etc.).

5.5.
Suports per a les famílies
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Podem concretar aquest tipus de suports 
en: formació de pares, grups d’ajuda mútua, 
psicoeducació, suport professional i ajudes 
econòmiques (Merino i col., 2015).

• Formació de familiars. L’objectiu és ensenyar 
als familiars estratègies per a treballar 
problemes de conducta, ensenyar habilitats 
específiques als fills (habilitats socials, per 
exemple) i millorar la relació pares-fills. Amb 
aquest tipus de recursos s’han obtingut 
resultats molt positius quant a creació i 
manteniment de xarxes de suport social, de 
desenvolupament d’estratègies educatives 
eficaces i eines per a afrontar l’estrés i el 
maneig d’emocions. Dins d’aquest àmbit, 
trobem formació individual, formació en grup 
o formació combinada.

• Formació individual. Normalment, en 
les sessions de treball estan presents 
els pares, la persona amb TEA i el/la 
professional. Aquest tipus de treball se 
centra en les característiques específiques 
de cada cas, contextualitzades per a facilitar 
la generalització de les habilitats apreses. 
A través de la formació individual, queden 
cobertes les necessitats educatives, 
d’informació i maneig de l’estrés. Es 
pot trobar aquest tipus de suport en 
associacions o fundacions especialitzades, 
així com a través de professionals 
especialitzats.

• Formació grupal. Les sessions formatives 
grupals es realitzen amb grups de pares 
amb xiquets d’edats homogènies i se 
centren en el treball problemes de caràcter 
general. D’aquesta manera, s’optimitza el 
temps ja que es treballa amb un objectiu 
compartit, i a més s’augmenta el sentiment 
de suport i es redueix el nivell d’estrés, a més 
de cobrir-se també com en el cas anterior 
les necessitats educatives, d’informació i 
de maneig de l’estrés. És important afegir 
que aquest tipus de formació resulta 
especialment positiva i reconfortant per 
als pares amb xiquets amb TEA perquè, a 
més de l’aprenentatge de determinades 
estratègies o habilitats que es deriva del seu 
exercici, també fomenta l’actitud positiva 
i d’afrontament, alhora que s’afavoreix la 
consciència de grup. Es pot trobar aquest 
tipus de suport en hospitals amb unitats 
especialitzades, associacions o fundacions.
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• Psicoeducació. L’objectiu principal d’aquest 
tipus de suport és l’oferiment d’informació 
general, i no tant l’ensenyament directe 
d’estratègies educatives específiques. Resulta 
molt apropiat just després d’haver rebut el 
diagnòstic, ja que afavoreix la comprensió 
per part de les famílies del que el diagnòstic 
suposa i ajuda a solucionar els possibles 
dubtes que apareixen. Per tant és un recurs 
que se centra en les necessitat d’informació. 
És habitual trobar aquest tipus de suport en 
llibres especialitzats, associacions, fundacions 
o hospitals amb unitats especialitzades.

• Grup d’ajuda mútua. Aquests grups, encara 
que funcionen sense cap direcció professional, 
normalment sempre estan assessorats per 
algun especialista en el camp. Es nodreixen de 
les potencialitats de cada membre del grup i no 
existeix límit temporal en la durada dels grups, 
enfront de les sessions limitades dels tipus de 
suport anteriors. L’objectiu d’aquests grups és 
oferir suport social i emocional als integrants, 
a través de la catarsi, és a dir, compartint amb 
la resta del grup les  emocions, les dificultats 
i els assoliments per a poder supotar millor la 
situació i ajudar-se mútuament. Els llaços que 
s’hi estableixen poden arribar a ser molt forts, 
per la qual cosa hi ha també un gran sentiment 
de grup. Aquest tipus de grup pot pal·liar les 
necessitats emocionals, d’informació i de la 
vida diària.

Quant a les ajudes econòmiques, n’existeixen 
diverses, en funció de diferents paràmetres, des 
del reconeixement de família nombrosa amb dos 
fills si un d’ells presenta discapacitat o les ajudes 
per fill a càrrec, a les ajudes vinculades a serveis 
o a l’entorn familiar. Aquestes ajudes poden 
variar d’un exercici a un altre i moltes s’adapten o 
són específiques de cada comunitat autònoma. 
Ací s’esmentaran les més generals, remetent el 
lector a la Guía de ayudas sociales para familias 
i la Guía de prestaciones para personas mayores, 
personas con discapacidad y personas en situación 
de dependencia que publica anualment en línia el 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat:

• Prestació econòmica familiar. Aquesta ajuda 
la proporciona la Seguretat Social pel fet de 
tindre un fill/a menor d’edat a càrrec amb una 
discapacitat reconeguda superior al 33%.

• Prestacions socials i econòmiques de la LISMI. 
Assistència sanitària i prestació farmacèutica. 
Amb aquestes prestacions s’accedeix a la 
dispensació gratuïta de medicaments per a 
la persona amb diversitat funcional que no 
siga beneficiària de l’assistència sanitària 
i farmacèutica de règim general o règims 
especials de la Seguretat Social.
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• Ajudes per a famílies amb persones en 
situació de dependència. Aquestes ajudes 
pretenen donar suport a aquelles persones 
que no són autònomes (no poden prendre 
decisions relatives a la manera de viure la 
seua pròpia vida) i que necessiten l’atenció 
d’altres persones per a realitzar les activitats 
bàsiques de la vida.

• Ajudes a l’estudi del Ministeri d’Educació 
i Ciència per a l’alumnat amb necessitats 
específiques de suport educatiu. Son ajudes 
directes que depenen del nivell d’ingressos i 
que l’objectiu de les quals és finançar diferents 
suports perquè l’alumnat amb necessitats 
educatives especials puga seguir els estudis 
reglats i postobligatoris.

• Desgravament familiar en l’IRPF. És una 
reducció de la base liquidable que permet 
reduir el cost de l’IRPF.

En aquest apartat hem pogut comprovar com 
la intervenció directa i personalitzada amb la 
persona que rep un diagnòstic de TEA resulta 
inevitable i l’acompanyament a les seues 
famílies es converteix en crucial per a l’èxit 
d’aquesta.

Les famílies amb persones amb TEA,, lluny 
de ser entitats estàtiques i homogènies, són 
sistemes vius, dinàmics i únics, i estan en 
contínua interacció, a diferents nivells, tant 
exterior, amb el context que els envolta, com 
manera interna, entre els seus membres. No 
obstant això, un sistema tan complex com  ho 
és qualsevol família, adquireix un matís especial 
quan algun dels seus membres presenta 
algun trastorn, com el TEA. En aquests casos, 
l’acompanyament professional a què al·ludíem 
és necessari perquè aquest sistema familiar 
complisca amb els objectius per als quals es 
va crear: oferir seguretat, cobrir necessitats 
bàsiques, facilitar l’autodeterminació i 
desenvolupament personal i, en definitiva, 
ajudar a cada un dels seus membres a ser feliç 
segons les seues possibilitats.

5.6.
La família: sistema viu, dinàmic
i únic
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“Cal adaptar l’entorn perquè les persones amb 
autisme entenguen millor el que passa i els estats 
han de poder desenvolupar projectes educatius 
individualitzats per a aquestes persones però 
això no es fa en quasi cap lloc.”

Theo Petters.

Arribats a aquest punt, tal com s’ha vingut 
comentant al llarg de la guia, s’espera que 
aquesta servisca per a obrir nous camins i 
projectar noves societats en les quals ja no 
s’haja de parlar d’inclusió, sino de convivència.

Fa molts anys que s’està insistint en la 
necessitat de crear models multidisciplinaris 
interconnectats per al millor desenvolupament 
i qualitat de vida de les persones amb TEA i 
de les seues famílies. Com a professionals de 
l’àmbit educatiu, som conscients que d’una 
banda és necessària la formació, i d’una altra, 
són necessaris bons recursos per a poder 
donar resposta d’una forma efectiva a totes les 
barreres que es presenten hui dia en la societat. 
Per descomptat que, l’actitud dels professionals 
és un factor determinant per a realitzar aquesta 
labor, però en moltes ocasions, no és suficient 
per a enderrocar les barreres existents.

Tal com s’ha anat desenvolupant al llarg 
d’aquesta Guia, la inclusió escolar és un dret 
fonamental de les persones, que no es pot 
manllevar, per això és imprescindible disposar 
de suports tant personals com  materials per a 
poder garantir ja no únicament la presència de 
les persones amb TEA en tots els entorns sino 
també la participació en aquests. Per a això, és 
inevitable aconseguir la coordinació de tots els 
professionals que estan al voltant de la persona 
amb TEA i de les seues famílies.
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La present Guia, l’hem elaborada professionals 
de l’àmbit educatiu, i a través de nosaltres s’ha 
concretat la col·laboració de companys que han 
compartit els seus coneixements per a poder 
enriquir-ne el contingut. Ha sigut un projecte 
ambiciós, un repte il·lusionant, en el camí de 
la construcció de ponts que facen possible la 
inclusió educativa. A tots, gràcies.

Com hem comentat anteriorment, som 
conscients que és una Guia que es pot millorar 
en molts aspectes, i per això pretén ser una 
Guia en procés, dinàmica, oberta als avanços 
en la investigació i a les bones pràctiques 
educatives; que vaja sumant totes les coses 
bones, que, amb la qualitat de vida de la 
persona com a epicentre, permeta oferir una 
educació de major qualitat.

Per a finalitzar comentar que l’autisme és la 
nostra passió i igual que a moltes persones, 
ens mou i ens fa aprendre, dia rere dia, el fet 
de poder estar envoltats de persones amb TEA 
que ens ensenyen a veure el món d’una manera 
totalment diferent.
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Límits del propi cos
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IDENTEA-2

1. Fitxa tècnica
2. Descripció
3. Aplicacions
4. Limitacions
5. Estudi estadístic
6. Interpretació i ús de l’inventari
7. Relació dels ítems amb criteris 

diagnòstics DSM-5
8. Orientacions generals i específiques 

per a l’escolarització en unitats 
específiques de Comunicació i 
Llenguatge

ANNEX 1. QÜESTIONARI

1. Instruccions
2. Dades de l’alumnat
3. Ítems
4. Registre síntesi 1: grau d’afectació
5. Registre síntesi 2: modalitat 

d’escolarització

ANNEX 2. DEFINICIÓ DELS ÍTEMS

1. Definició dels ítems
2. Pes dels ítems de l’IDENTEA-2 en 

elscriteris del DSM-5



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

510»IDENTEA-2

Títol

Autors

Aplicació

Finalitat

Usuaris i usuàries

Informants

Inventari per a la Detecció i Escolarització de xiquets i xiquetes amb Trastorn de 
l’Espectre Autista. Segona versió (IDENTEA-2).

• José Luis Barrios Roda.
• Antonio M. Ferrer Manchón.
• José Miguel Navarro Peña.
• Rosa Ana Clemente Estevan.
• Josefina Carneiro Moreno.
• Vicente Prieto Rubio.

Xiquets i  xiquetes d’edats compreses entre 2 anys i 6 anys 11 mesos que tenen 
aptituds comunicatives allunyades de la competència característica per a la seua 
edat, o que presenten qualsevol tipus de trastorn que afecta de forma principal a la 
interacció social i la comunicació, com ara sospites de Trastorn d’Espectre Autista (TEA) 
o Trastorn de la Comunicació Social (TCS).

Detectar la presència i severitat de signes característics de TEA i TCS, i col·laborar en 
la presa de decisions per a assessorar en l’escolarització de l’alumnat que presente 
aquesta simptomatologia.

Dirigit a professionals de l’àmbit educatiu amb competències en el procés d’avaluació. 
Imprescindible tindre formació i experiència en el seu ús.

Docents, mares i pares, o qualsevol altra persona que conega ben el comportament de 
la persona avaluada i que haja tingut contacte freqüent amb aquesta, almenys, en els 
tres últims mesos.

»IDENTEA-2
Inventari per a la Detecció i Escolarització de xiquets 
i xiquetes amb Trastorn de l’Espectre Autista

1. FITXA TÈCNICA
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Administració

Puntuacions

Destinataris

Edat

Agraïments

És recomanable, sempre que siga possible, lliurar el qüestionari als informants amb 
un mínim de 48 hores abans de realitzar l’entrevista. En el lliurament l’entrevistador/a 
explicarà als informants els dos tipus d’escala utilitzats per a valorar els ítems.

En el moment de l’entrevista es comentarà cada ítem amb els informants, ajustant-
ne l’adequada comprensió i puntuant 0-1-2-3 en funció de la informació que rep. De 
la veracitat de la informació i de l’encert en el càlcul de les puntuacions depén tota 
interpretació posterior.

Puntuacions directes sobre:

1. Total simptomatologia TEA.
2. Comunicació i Interacció Social (CIS).
3. Patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos o activitats (P).
4. Conducta.
5. Llenguatge.

Punts de Cort establits sobre el total i les dimensiones CIS i P per a: a) valorar sospites 
de presència de TEA, b) assessorar sobre la modalitat d’escolarització.

Docents, mares i pares, persones cuidadores que coneguen ben el comportament de 
la persona.

Xiquets i xiquetes de 2 i 6 anys 11 mesos que tenen aptituds comunicatives allunyades 
de la competència característica per a la seua edat, o que presenten qualsevol tipus de 
trastorn que afecta de forma principal la comunicació i la interacció social.

Els autors i autores desitgen agrair la contribució dels companys que han aportat la 
seua col·laboració en diferents fases d’elaboració d’aquest instrument. D’aquesta 
manera, fan constar el seu agraïment a Maite Burruezo (Direcció General d’Innovació, 
Ordenació i Política Educativa de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport 
de la Generalitat Valenciana) per la seua ajuda en la recol·lecció de dades, a Mercé 
Guarinos (EOPAE Alacant) i Josefina López  (Assessora Tècnica de la Direcció Territorial 
d’Educació de València) per la seua ajuda en la depuració de l’estructura i redacció 
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2. DESCRIPCIÓ
El qüestionari recull a través de 54 ítems (enunciats 
que descriuen la manera de comunicar-se, 
relacionar-se i comportar-se l’alumnat) la valoració 
d’un conjunt de manifestacions conductuals, 
moltes d’aquestes característiques del Trastorn 
de l’Espectre Autista (TEA) i del Trastorn de la 
Comunicació Social (TCS), agrupats entorn a quatre 
eixos o dimensions. Els ítems avaluen, dins de cada 
eix, aquelles conductes que per la seua presència i 
sobretot per la freqüència i intensitat, cal conéixer 
amb precisió per a dissenyar la millor atenció 
escolar d’alumnat amb necessitats específiques de 
suport educatiu associades a aquestes condicions.

Les dimensions en què s’agrupen tals observacions 
són:

• Comunicació social i interacció social
• Patrons restrictius i repetius
• Conducta
• Llenguatge

En la mesura que siga possible, i d’acord amb 
els criteris del DSM-5 (Associació Americana 
de Psiquiatria, 2014), és important conéixer 
la capacitat intel·lectual o, en defecte d’això, 
les aptituds relacionades amb la intel·ligència; 
d’acord amb l’edat i mitjançant instruments 
apropiats conformats per tasques no verbals. La 
consideració d’aquesta variable escapa a l’abast 
d’un qüestionari com aquest. Cal tindre en compte 
que la capacitat intel·lectual ha de participar en 
la decisió sobre el model de resposta educativa. 
Les aptituds intel·lectuals són un dels factors 
predictius més potents sobre l’aprofitament 
d’oportunitats d’aprenentatge i possibilitat 
d’aparició d’estratègies compensatòries davant 
la presència de dificultats del desenvolupament. 
Igualment, cal aproximar-se a les aptituds 
relacionades amb el llenguatge, aspecte 
aquest al qual es dediquen quatre ítems. Es 
descriuen a continuació les quatre dimensions 
contemplades.
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Patrons restrictius i repetitius
Valora la capacitat per a estar obert a 
l’entorn, interactuar-hi. A més valora la forma 
d’adaptar-se als canvis. Cal tindre en compte 
que la variació és connatural als processos 
d’aprenentatge, que exigeix a més capacitat 
per a percebre fets que es repeteixen 
quotidianament i que aquests fan possible 
planificar actuacions de forma autònoma i 
estructurar l’ambient en què es desenvolupa 
l’alumnat.

Conducta
S’han seleccionat comportaments que, davant 
una marcada freqüència d’aparició que poguera 
mantindre’s en el temps malgrat la intervenció, 
dificulten significativament tant el nivell 
d’integració com la possibilitat de poder dispensar 
a l’alumnat una atenció en el marc d’una escola 
ordinària. Es refereixen a aspectes relacionats 
amb autoagressions i heteroagressions, 
enrabiades, facilitat de contacte físic per a 
modelar, consciència de perill, etc.

Llenguatge
Dins dels diferents trastorns que afecten el 
desenvolupament infantil és comú trobar 
l’associació amb dificultats en l’adquisició 
del llenguatge oral, aptitud d’inequívoca 
rellevància per a desenvolupar-se i aprendre 
en el context escolar. D’aquesta manera, 
s’incorporen quatre ítems per a recaptar 
informació, fonamentalment de major 
importància en edats primerenques, sobre 
evidències de comprensió i de capacitat per a 
anomenar.

Comunicació social i interacció social
Explora el nivell d’interaccions socials que es 
mostren amb la finalitat d’aproximar-nos a la 
valoració de les possibilitats reals d’integració 
d’aquest alumnat i de l’aprofitament que 
realitzarà de la seua inclusió en aquestes aules 
i en el seu grup de referència. Ha de tindre’s en 
compte que molts processos d’aprenentatge 
en contextos ordinaris es fonamenten en la 
interacció social i en l’aprenentatge vicari de 
conductes realitzades per uns altres.

Igualment, s’intenta delimitar el nivell de 
desenvolupament en aptituds comunicatives 
a partir de la intenció i les formes preferides 
per a compartir coses i experiències amb els 
altres, les seues capacitats protoimperatives i 
protodeclaratives, la realització de demandes de 
satisfacció de necessitats bàsiques, etc. Tot això 
ens acostarà a valorar la possibilitat d’adquirir 
estratègies basades en la comunicació, amb 
la participació o sense la participació de 
sistemes augmentatius de comunicació, per a 
relacionar-se amb l’entorn i adquirir major nivell 
d’autonomia.
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3. APLICACIONS
IDENTEA-2 pot ser utilitzat amb les següents 
finalitats:

1. Detectar de manera primerenca alumnat amb 
necessitats de suport lligades a presència de 
simptomatologia TEA o TCS.

2. Assessorar sobre l’adequació de la resposta 
oferida pel sistema escolar a les necessitats 
específiques de suport educatiu de l’alumnat 
amb TEA o TCS.

3. Valorar la presència i severitat de 
simptomatologia característica d’alumnat 
amb TEA i TCS.

4. Contribuir en un primer pas, a determinar 
signes que ajuden al diagnòstic diferencial 
entre TEA i TCS.

5. Determinar la presència i severitat 
d’alteracions de la conducta concomitants 
al diagnòstic de TEA i TCS que tenen 
rellevància, entre uns altres, en el context 
escolar.

6. Orientar, sobretot en edats primerenques, la 
detecció de dificultats en el desenvolupament 
del llenguatge freqüentment associades a la 
condició de TEA.

7. Amb finalitat de seguiment, permetre en 
termes longitudinals l’anàlisi de l’evolució de 
la presència i severitat de simptomatologia 
TEA i TCS.

4. LIMITACIONS
És molt important recalcar que IDENTEA-2 
mai ha de ser l’únic instrument utilitzat en un 
procés d’avaluació per a un diagnòstic clínic. 
Les bones pràctiques recomanen l’ús de 
procediments estandarditzats d’avaluació que 
recullen de forma sistematitzada informació 
del desenvolupament juntament amb escales 
d’observació, a més de considerar, entre altres, 
l’avaluació d’aspectes com la intel·ligència no 
verbal, la conducta adaptativa o el context 
sociofamiliar.

IDENTEA-2 tampoc pot ser l’única font 
d’informació emprada per a la identificació de 
les necessitats específiques de suport educatiu 
que determinen la modalitat d’escolarització 
més adequada. La seua informació ha de 
ser complementada amb múltiples dades 
addicionals extretes amb altres mitjans i 
instruments.

Encara que pot ser utilitzat en població amb edats 
superiors a les que s’han assenyalat en la fitxa 
tècnica, sobretot amb finalitats de seguiment, 
no es tenen referències de desenvolupament 
típic per damunt de persones de més de sis 
anys. El qüestionari està orientat a aquestes 
edats perquè comprén aquelles en què se solen 
prendre les primeres decisions respecte al nivell 
de suports que cal rebre en contextos escolars 
quan s’accedeix a l’etapa d’Educació Infantil o a 
l’etapa d’Educació Primària.
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5. ESTUDI ESTADÍSTIC
Participants
Les dades estadístiques que s’ofereixen estan 
basades en un total de 565 qüestionaris 
aplicats a xiquets i xiquetes de 2 a 6 anys 
11 mesos, 322 en població amb trastorn de 
l’espectre autista (Grup TEA) i 243 en població 
de desenvolupament típic (Grup DT), distribuïts 
segons edat i sexe com es descriu en la taula 1.

Taula 1. Participants segons edat i sexe per a cada grup d’estudi.

 TEA   DT

Edat Xiquet Xiqueta Total Xiquet Xiqueta Total

2 anys 0 0 0 20 10 30

3 anys 88 22 110 31 15 46

4 anys 73 14 87 31 17 48

5 anys 53 7 60 35 20 55

6 anys 58 7 65 41 23 64

TOTAL 272 50 322 158 85 243 
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Taula 2. Mitjanes i desviacions segons edat per al Grup TEA.

 IDENTEA-2 CIS  PATRONS Conducta Llenguatge

  Mitj. D.t. Mitj. D.t. Mitj. D.t. Mitj. D.t. Mitj. D.t.

3 anys 50.7 18.1 35.3 13.1 15.4 7.2 8.8 5.0 9.4 2.8

4 anys 49.2 17.3 31.7 12.0 17.5 8.5 9.5 5.7 8.1 3.0

5 anys 40.8 16.5 24.8 11.0 16.0 8.2 8.1 5.1 6.9 3.7

6 anys 42.0 18.1 24.3 11.2 17.7 9.4 9.6 6.4 6.7 3.4

Total 46.7 18.0 30.2 12.9 16.6 8.2 9.0 5.5 8.0 3.4

Comportament de l’escala segons edat i grups d’estudi

L’anàlisi de variància per al grup TEA informa de diferències significatives 
segons edat per al total de l’escala (F=6.326, p=.000) la dimensió de 
comunicació i interacció social (F=16.198, p=.000) i la del grup d’ítems 
referits a llenguatge (F=13.988, p=.000), no així per a la dimensió de 
patrons (F=1.612, p=.187) i el grup d’ítems referits a conducta (F=1.035, 
p=.377).
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Taula 3. Detall de significació de diferències segons edats en Grup TEA.

 Identea-2 CIS Patrons Conducta Llenguatge

3 amb 4 NO NO NO NO SÍ

3 amb 5 SÍ SÍ NO NO SÍ

3 amb 6 SÍ SÍ NO NO SÍ

4 amb 5 SÍ SÍ NO NO NO

4 amb 6 SÍ SÍ NO NO NO

5 amb 6 NO NO NO NO NO

La significació de les comparacions múltiples a posteriori mitjançant la 
prova d’Scheffe es resumeix en la taula 3.

La configuració de diferències per edat tant per al total de l’escala com 
per a la dimensió d’interacció i comunicació social va aconsellar tractar 
de forma conjunta, per a comparacions posteriors, els grups d’edats 
3-4 anys i 5-6 anys. Es tracta de grups d’edat que entre si no mantenen 
diferències (excepte per al cas del llenguatge entre 3-4 anys) i sí que les 
mantenen respecte a la resta d’edats (excepte per a patrons i conducta on 
no s’observen en cap comparació diferències).
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Taula 4. Mitjanes i desviacions segons edat per al Grup DT.

 IDENTEA-2 CIS  PATRONS Conducta Llenguatge

  Mitj. D.t. Mitj. D.t. Mitj. D.t. Mitj. D.t. Mitj. D.t.

2 anys 4.6 4.7 2.6 3.4 2.0 2.4 1.3 1.7 1.7 1.8

3 anys 3.7 3.6 2.4 2.6 1.2 2.3 1.5 2.0 2.9 0.8

4 anys 5.0 5.0 3.5 3.9 1.6 1.8 1.6 1.9 2.5 1.5

5 anys 2.7 3.2 2.0 2.6 0.7 1.1 1.1 2.0 2.3 1.2

6 anys 3.4 4.7 2.4 3.4 1.0 1.7 0.5 1.0 2.3 1.3

Total 3.8 4.3 2.6 3.2 1.2 1.9 1.1 1.8 2.4 1.4

L’anàlisi de variància per al grup DT informa de 
diferències significatives segons edat per a la 
dimensió de patrons (F=3.416, p=.010) i dels 
grups d’ítems referits a conducta (F=3.261, 
p=.013) i llenguatge (F=4.011, p=.000). No 
s’evidencien diferències significatives per al total 
de l’escala (F=2.333, p=.056) i la dimensió de 
comunicació i interacció social (F=1.407, p=.232). 
No obstant això, les comparacions múltiples a 
posteriori mitjançant la prova d’Scheffe revelen 
diferències significatives en patrons només del 
grup de 2 anys en comparació amb els de 5 anys, 
conducta només per a la comparació entre 4-6 
anys i llenguatge només per al contrast entre 
2-3 anys.

Propietats psicomètriques: anàlisi de fiabilitat
Amb la consideració conjunta de tots els 
participants s’obté un índex de fiabilitat d’acord 
amb el coeficient alfa de Cronbach de 0,968. 
La supressió de cap dels 54 ítems recollits 
en l’escala suposaria un increment en la seua 
fiabilitat.

Prenent com a referència només els participants 
inclosos en el grup de TEA, el coeficient alfa de 
Cronbach seria de 0,92.

Propietats psicomètriques: evidències de 
validesa

Evidència convergent
Es refereix a l’anàlisi de les relacions entre les 
puntuacions del qüestionari i les mesures d’uns 
altres que presumiblement mesuren aquest 
constructe.
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IDENTEA-2 i GARS-2
En 233 casos del Grup TEA es va poder comptar 
igualment amb les seues puntuacions en la 
segona edició de l’Escala d’avaluació de Gilliam 
per a diagnòstic d’autisme –GARS-2 (Gilliam, 
2006), i va servir per a aportar evidències de 
caràcter convergent basades fonamentalment 
en l’enfocament correlacional.

Prenent com a referència la categorització oferida en GARS de tres 
categories possibles per al diagnòstic d’autisme (improbable, possible, molt 
possible), es mostren les mitjanes i desviacions per a l’escala IDENTEA-2 
i les seues dimensions en la taula 6. S’observa una clara tendència a 
obtindre puntuacions més altes en IDENTEA-2 i els seus components a 
mesura que es compara des d’un diagnòstic improbable a un diagnòstic 
molt possible. L’anàlisi de variància entre les tres categories de GARS per a 
IDENTEA-2 (F=72.602, p=.000), escala de comunicació i escala d’interacció 
social (F=47.487, p=.000), escala de patrons (F=28.539, p=.000), conducta 
(F=9.027, p=.000) i llenguatge (F=24.849, p=.000) informen de diferències 
significatives.

Taula 5. Correlacions entre dimensions d’IDENTEA-2 i GARS 
(** Nivell de significació < 0,01)

IDENTEA-2

GARS Total Comunicació i Interacció Social Patrons

Índex autisme 0.818** 0.717** 0.741**

Comunicació 0.638** 0.635** 0.441**

Interacció social 0.623** 0.556** 0.550**

Conductes estereotipades 0.639** 0.492** 0.712**
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Taula 6. Mitjana i desviació típica de puntuacions en IDENTEA-2 segons grup en GARS.

 GARS

 Improbable Possible Molt possible

 Mitj. D.t. Mitj. D.t. Mitj. D.t.

IDENTEA-2 23.2 5.2 37.0 12.3 58.4 10.5

CIS 13.9 4.7 25.7 9.3 38.6 9.0

PATRONS 9.3 4.9 11.4 5.7 19.8 5.9

Conducta 6.4 5.4 7.2 4.9 11.0 4.3

Llenguatge 4.0 3.1 7.2 2.8 9.4 2.1

Les comparacions múltiples a posteriori 
mitjançant la prova d’Scheffe, informen de 
diferències significatives en tots els casos 
amb l’excepció de Patrons i Conducta entre les 
categories improbable i possible.

Validesa de constructe
Es va realitzar anàlisi de components principals 
amb rotació varimax dels quaranta ítems que 
conformaven les dimensions de comunicació i 
interacció social (20) i de patrons (19), sol·licitant 
una solució de dos factors amb la finalitat de 
contrastar l’estructura teòrica sobre la qual 
s’ha configurat el qüestionari. Es van considerar 
aquests ítems per ser els nuclears que 
concerneixen als trets característics del TEA, i es 
van deixar a banda els ítems relatius a dificultats 
de conducta i llenguatge.

Es va utilitzar per a això les dades del grup amb 
TEA (N=322). La mesura d’adequació mostral 
de Kaiser-Meyer-Olkin va ser de .891, valor que 
indica una bona adequació per a procedir amb 
anàlisi factorial. El test d’esfericidad de Bartlett 
ens indica que existeixen relacions significatives 
entre les variables que també informen de la 
idoneïtat de les dades per a procedir amb anàlisi 
factorial (●2=4967.392, g.l.=741, p=.000).

Els dos factors extrets expliquen un 34.21 % de la 
variància. El primer explica un 24.53 % i el segon 
afig l’explicació d’un 9.68 % de la variància. Entorn 
del primer s’agrupen els ítems de comunicació i 
interacció social i en el segon els ítems relatius a 
patrons de comportament estereotipat.
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Taula 7. Saturació d’ítems en factors.

Ítem Dimensió Factor 1 Factor 2
1 CIS 0.59 
2 CIS 0.60 
3 CIS 0.42 
4 CIS 0.62 
5 CIS 0.34 
6 CIS 0.77 
7 CIS 0.61 
8 CIS 0.17 
9 Patrons  0.40
10 Patrons  0.60
11 Patrons  0.60
12 Patrons  0.46
13 Patrons  0.31
14 Patrons  0.48
15 Patrons  0.46
16 Patrons  0.46
17 Patrons  0.24
18 Patrons  0.54
19 Patrons  0.47
20 Patrons  0.23
21 Patrons  0.44
22 Patrons  -0.14
23 Patrons  0.30
32 CIS 0.77 
33 CIS 0.63 
34 CIS 0.65 
35 CIS 0.65 
36 CIS 0.69 
37 CIS 0.40 
38 CIS 0.66 
39 CIS 0.80 
40 CIS 0.63 
41 CIS 0.70 
42 CIS 0.53 
43 CIS 0.61 
44 Patrons  0.57
45 Patrons  0.60
46 Patrons  0.13
47 Patrons  0.22

La taula 7 mostra les saturacions dels ítems 
en relació al seu factor teòric de pertinença. 
Saturacions que permeten sumar evidència 
de validesa relacionada amb la validesa de 
constructe del qüestionari. Només els ítems 
8, 22 i 46 compten amb saturacions baixes en 
relació amb el seu factor teòric de pertinença.



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

522»IDENTEA-2

Validesa diagnòstica
Amb la finalitat d’aportar evidències de caràcter diagnòstic, es van establir 
punts de tall que permeteren valorar la sensibilitat i especificitat de la 
prova en relació amb la identificació de casos amb trastorn de l’espectre 
autista. D’una banda, la sensibilitat es refereix a la probabilitat de classificar 
correctament un cas l’estat real del qual siga positiu a l’efecte de detecció 
d’una escala. Aquest cas es consideraria que presenta TEA. D’altra banda, 
l’especificitat determina la probabilitat de classificar correctament un 
individu l’estat real del qual siga el definit com a negatiu, és a dir, no tindre 
TEA.

Vistes les conseqüències positives de rebre una 
intervenció tan primerenca com siga possible, 
s’ha optat per la cerca de punts de tall que 
maximitzen la sensibilitat. D’aquesta manera, 
els punts de tall establits assegurarien valors 
sempre per damunt del 94 % de sensibilitat.

Taula 8. Punts de tall, sensibilitat i especificitat en 2-4 anys.

Taula 9. Punts de tall, sensibilitat i especificitat en 5-6 anys.

2-4 anys IDENTEA-2 CIS PATRONS

Punt de tall 16 9 5

Sensibilitat 0.98 0.97 0.94

Especificitat 0.98 0.95 0.95

5-6 anys IDENTEA-2 CIS PATRONS

Punt de tall 15 7 5

Sensibilitat 0.98 0.97 0.94

Especificitat 0.99 0.91 0.98

Les dades d’especificitat implicarien un risc de 
2-5 % de falsos positius en l’edat de 2-4 anys. 
Entre 5-6 anys el risc de falsos positius amb els 
punts de tall proposats oscil·laria entre 1-9 % 
segons indicadors.



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

IDENTEA-2»523

IDENTEA-2

6. INTERPRETACIÓ I ÚS DE L’INVENTARI
Com venim referint, les dimensions que s’han recollit són les de comunicació 
social i interacció social (CIS) juntament amb la de patrons de conducta-
interessos repetitius i restrictius (P). La puntuació corresponent a cada 
dimensió s’obté sumant la puntuació per als seus ítems components:

• CIS: ítems 1 al 8 més ítems 32 al 43.
• P: ítems 9 al 23 més ítems 44 al 47.

Aquestes sumes es reflectiran en la taula resum que apareix al final de 
l’inventari d’ítems. En total, es consignarà la suma d’ambdues dimensions 
(CIS + P).

PUNTUACIONS DIRECTES

COMUNICACIÓ / 
INTERACCIÓ SOCIAL 

(CIS)

∑ ítem 1 a 8
+

∑ ítem 32 a 43

PATRONS
(P)

∑ ítem 9 a 23
+

∑ ítem 44 a 47

IDENTEA-2
TOTAL

CIS + P

CONDUCTA
(C)

∑ items 24 a 31
+

∑ items 48 a 50

LLENGUATGE
(L)

∑ ítem 51 a 54

CAPACITAT
INTEL·LECTUAL

(CI)

Imatge 1. Taula resum de puntuacions directes.
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Igualment, es consignarà la puntuació obtinguda en les dimensions de 
conducta (C): ítems 24 a 31 més ítems 48 a 50, i llenguatge (Ll): ítems 51 a 
54, així com la valoració que poguera haver-se obtingut addicionalment de 
la capacitat intel·lectual (CI).

Una vegada calculades les puntuacions directes, i atenent a l’edat 
corresponent, s’emplena el Registre Síntesi 1 que ens ajuda a determinar 
la presència de sospites o no de possible trastorn d’espectre autista 
(vegeu imatge 4). La taula recull els punts de tall reflectits en les taules 8 
(si el cas té una edat compresa entre els 2-4 anys 11 mesos) o la taula 9 
(si el cas té una edat compresa entre els 5-6 anys 11 mesos). D’acord amb 
aquestes, les puntuacions directes de cada dimensió (CIS i P) i del total 
(IDENTEA-2) es comparen amb el punt de tall. Les puntuacions directes 
que se situen per damunt del punt de tall, ens informen d’una possible 
presència de TEA que haurà de constatar-se amb les proves d’avaluació 
diagnòstica oportunes.
Per damunt del punt de tall, com més gran siga la distància a aquest, major 
és el grau de severitat dels dèficits que la persona avaluada té en aqueixa 
àrea, i si és en la suma de les dues, en relació amb la simptomatologia 
característica del TEA.

En el cas BBC s’observa que tant en CIS com en P, la puntuació directa 
supera àmpliament el punt de tall. Cal tindre en compte que el rang possible 
de puntuació en CIS és de 0 a 60 i en P és de 0 a 57. En conseqüència, el 
rang en la puntuació total és de 0 a 117. En aquest cas es tracta d’una 
persona amb evidents sospites de presència de TEA. De fet, una avaluació 
posterior amb ADI-R, ADOS, LEITER i ABAS-II, i prenent com a referència 
els criteris diagnòstics del DSM-5, ajuda a determinar un diagnòstic de 
TEA Nivell 2.

En el Registre Síntesi 2 (imatge 4), i d’acord amb l’edat del cas contemplat, 
s’encerclaran per a cada dimensió els marges en què se situa la seua 
puntuació directa. Ací també es contemplaran les dimensions de 
conducta (C) i llenguatge (L), així com la capacitat intel·lectual (CI) que, sent 
independents per a la detecció del trastorn d’espectre autista, sí que seran 
rellevants per a una millor caracterització de cada cas i per a contribuir 
a prendre una decisió respecte a la modalitat d’escolarització. Els punts 
de tall ací contemplats ens ajuden a assessorar sobre la modalitat 
d’escolarització, de les disponibles a la Comunitat Valenciana, que s’entén 
que podria respondre millor a les necessitats específiques de suport 
educatiu de cada cas.



Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

IDENTEA-2»525

IDENTEA-2

Imatge 2. Cas BBC: xiquet de 3 anys 1 mes d'Infantil 3 anys. Ítems 1 a 31.
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PUNTUACIONS DIRECTES

COMUNICACIÓ / 
INTERACCIÓ SOCIAL 

(CIS)

∑ ítem 1 a 8
+

∑ ítem 32 a 43

PATRONS
(P)

∑ ítem 9 a 23
+

∑ ítem 44 a 47

IDENTEA-2
TOTAL

CIS + P

CONDUCTA
(C)

∑ items 24 a 31
+

∑ items 48 a 50

LLENGUATGE
(L)

∑ ítem 51 a 54

CAPACITAT
INTEL·LECTUAL

(CI)

48 32 80 17 11 25 a 40

Imatge 3. Cas BBC. Ítems 32 a 54 y taula resum de puntuacions directes.
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Per al cas de BBC, el registre síntesi 2ens proposa la modalitat d’escolarització 
d’UE CiL com la més adequada per a respondre a les necessitats de 
l’alumnat. Tenint en compte que els resultats de l’ADI-R i ADOS el situen 
com TEA Nivell 2, i el mesurament de discapacitat intel·lectual amb l’Escala 
Leiter determina un CI de 25-40 (discapacitat intel·lectual entre moderada 
i greu), s’entén que la necessitat d’una intervenció intensiva fa convenient 
la proposta d’escolarització en unitat específica CiL.

Imatge 4. Registre síntesi 1 i 2 del Cas BBC.
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Com podem observar, els punts de tall per a determinar la possible presència 
de TEA (registre síntesi 1) són més baixos que els punts de tall proposats 
per a decidir que l’alumnat necessita d’una atenció especialitzada més 
intensa (registre síntesi 2) de la que poden oferir-li al seu centre amb els 
recursos ordinaris d’un professional de Pedagogia Terapèutica (PT) i un 
altre d’audició i Llenguatge  (Al). Amb això, es pretén donar resposta en el 
sentit que:

1. Cap cas susceptible de ser TEA es quede sense detectar, per això és 
tan alt l’índex de sensibilitat, la qual cosa porta a situar els punts de 
tall de sospita de presència de TEA en valors baixos. Posteriorment, 
l’ús d’instruments d’avaluació diagnòstica servirà per a confirmar o no 
la sospita.

2. La majoria de l’alumnat assistisca al centre escolar que li correspon 
pel procés ordinari de matriculació, de manera que quan es propose 
un centre amb unitat específica CiL, la possibilitat d’error siga mínima.

Així doncs, IDENTEA-2 ens proposa l’escolarització en CEIP - UE CiL - CEE, 
en funció de la severitat dels símptomes, dels dèficits en les àrees CIS, P, 
TOTAL, C, L i CI; i de l’entorn educatiu que millor puga respondre a les seues 
necessitats educatives, tot considerant com a premissa oferir una resposta 
tècnica ajustada a les necessitats de suport de cada cas, i fent possible 
que el centre d’escolarització que es propose siga un entorn adequat per 
a la persona pel que fa a sensorialitat, afectivitat i exigència en l’adquisició 
dels aprenentatges que ajude a fomentar una vida tan autònoma com siga 
possible en la societat.

La imatge 5 presenta l'exemple del cas JGC, xiquet de 6 anys i 1 mes 
escolaritzat en primer curs d'etapa primària. El registre síntesi 1 
ens presenta un xiquet que supera el punt de tall en la dimensió de 
comunicació-interacció social (38), però no així en patrons repetitius 
i restringits (3). La consideració de la suma total (41) fa pensar en la 
possible presència de TEA. Si bé, cal tindre en compte la baixa presència 
de patrons de conducta repetitius. En este sentit, una avaluació posterior 
d'ADIR i ADOS prenent com a referència els criteris diagnòstics del DSM-
5 ens ajuda a descartar la presència d'un TEA i a proposar un diagnòstic 
de Trastorn de la Comunicació Social.
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Imatge 5. Registre síntesi 1 i 2 del Cas JGC.

El registre síntesi 2 ens proposa la modalitat d'escolarització de UE CiL 
com la més adequada per a respondre a les necessitats educatives d'este 
cas. Tenint en compte que els resultats de l'ADIR i ADOS ho situen com 
TCS, i la capacitat intel·lectual com a límit, pensem que la necessitat d'una 
intervenció específica amb molta presència en entorns naturals s'ajustaria 
a la Modalitat ordinaria segons la normativa sobre Unitats Específiques de 
Comunicació i Llenguatge.
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La imatge 6 arreplega el cas de MKS, xiquet escolaritzat en Infantil 5 
anys i que té una edat de 5 anys i 2 mesos. El registre síntesi 1, ens 
presenta un xiquet que supera per poc el punt de tall tant en comunicació-
interacció social (11/7) com en patrons repetitius i restringits (9/5). 
Conseqüentment, també ho fa per poc en el total (20/15). Amb això, 
s'establix en principi una sospita de TEA. Si en tot cas és necessari 
comptar amb una avaluació diagnòstica específica, tant més en casos 
com estos on el puntaje se situa molt pròxim al punt de tall. Este cas, 
posteriorment avaluat d'ADIR, ADOS, LEITER i ABAS-II, i confrontat 
amb els criteris diagnòstics del DSM-5 ens aconsella desestimar la 
presència real d'un TEA, i ens orienta a un diagnòstic de Trastorn amb 
Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDA-H) amb capacitat intel·lectual 
límit. Tinga's en compte que l'enquesta es va aplicar als quinze dies de 
la seua escolarització, sent adem un xiquet que procedix de Rússia i no 
domina encara l'espanyol, convivint en una aula amb altres 26 xiquets 
de la seua edat. L'avaluació diagnòstica constata que no complix criteris 
ni de trastorn d'espectre autista ni de trastorn de la comunicació social. 
Es tractaria d'un cas que forma part del percentatge possible de falsos 
positius que es poden arreplegar en inventaris de detecció d'acord amb 
els valors de sensibilitat/ especificitat determinats. 

El registre síntesi 2 ens proposa com a resposta d'organització educativa 
més adequada per a respondre a les necessitats educatives d'este 
alumne la seua escolarització en aula regular amb els recursos de mestres 
especializats  en pedagogia terapèutica (PT) i audició i llenguatge (AL) de 
l'escola.
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Imatge 6. Registre síntesi 1 i 2 del Cas MKS.
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7. RELACIÓ DELS ÍTEMS AMB CRITERIS 
DIAGNÒSTICS DSM-5

Es va procedir a l’assignació de cada enunciat 
a alguna de les dimensions constituents del 
qüestionari d’acord amb una metodologia 
basada en l’acord entre diferents jutges. Es va 
crear una taula de doble entrada (vg. taula 11) 
constituïda per files que contenien els ítems del 
qüestionari i per columnes que contenien els 
dos criteris diagnòstics del DSM-5: deficiències 
persistents en la comunicació social i en la 
interacció social (CIS) i patrons restrictius i 
repetitius de comportament, interés o activitats 
(P), a més de les escales de conducta i llenguatge 
que també es van contemplar en el qüestionari 
per a ajudar en la determinació de la severitat i 
la presa de decisions en relació a l’escolarització.

Per als dos criteris diagnòstics propis de TEA 
també es va subdividir segons els exemples 
de DSM-5 que marquen un ordre creixent en la 
severitat de les manifestacions característiques 
de TEA, com tot seguit s’indica:

• Per a deficiències en comunicació social i en 
la interacció social:

A. Deficiències en reciprocitat socioemocional.

A1. Acostament social anormal i fracàs 
en la conversa normal en tots dos 
sentits.

A2. Disminució en interessos, emocions o 
afectes compartits.

A3. Fracàs en iniciar o respondre a 
interaccions socials.

B. Deficiències en conductes comunicatives no 
verbals utilitzades en la interacció social.

B.1. Comunicació verbal i no verbal poc 
integrada.

B.2. Anomalies del contacte visual i del 
llenguatge corporal o deficiències de 
la comprensió i l’ús de gestos.

B.3. Falta total d’expressió facial i de 
comunicació no verbal.

C. Deficiències en el desenvolupament, 
manteniment i comprensió de les relacions.

C.1. Dificultats per a ajustar el 
comportament en diversos contextos 
socials.

C.2. Dificultats per a compartir jocs 
imaginatius o per a fer amistats.

C.3. Absència d’interés per altres 
persones.

• Per a patrons restrictius i repetitius de 
comportament, interés o activitats:

A. Moviments, utilització d’objectes o parla 
estereotipats o repetitius.

B. Insistència en la monotonia, excessiva 
inflexibilitat de rutines o patrons ritualitzats 
de comportament verbal o no verbal.

C. Interessos molt restringits i fixos que són 
anormals quant a la intensitat o focus 
d’interés.

D. Hiperreactivitat o hiporreactivitat als 
estímuls sensorials o interés inhabitual per 
aspectes sensorials de l’entorn.
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La taula va ser emplenada de forma independent 
per cinc jutges amb experiència en l’avaluació de 
TEA. Es va associar cada ítem a cada una de les 
escales o dimensions, i es va especificar també 
amb quin tipus d’exemple de les manifestacions 
TEA podria estar més vinculat cada ítem. 
Posteriorment, es va analitzar de forma 
conjunta la informació. La taula 10 mostra el 
grau d’acord dels cinc jutges per a la dimensió 
en què definitivament va ser adscrita cada ítem 
després de discussió en conjunt.

D’altra banda, la taula 11 concreta la relació 
de cada ítem de forma detallada en relació 
als exemples aportats en criteris diagnòstics 
de DSM-5. Pot prendre’s aquesta taula com 
a referència per a descripcions qualitatives 
en processos de valoració diagnòstica per 
a constatar la presència de determinada 
simptomatologia característica de TEA.

Taula 10. Nombre d’ítems per dimensió segons grau d’acord dels jutges.

 100 % 80 % 60 % 40 % Nul 

CIS 5 1 6 7 1 

PATRONS 11 1 4 2 1 

CONDUCTA 8 2 1 - - 

LLENGUATGE 3 - 1 - - 
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Taula 11. Relació d’ítems de la prova amb criteris diagnòstics DSM-5 de TEA
més dimensió de patrons i conductes.
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ANNEX 1.
QÜESTIONARI 

1. INSTRUCCIONS
Aquestes instruccions estan redactades de 
manera directa a la persona que ha d’emplenar 
el qüestionari.

El qüestionari està compost d’una sèrie 
d’enunciats que descriuen la manera de 
comunicar-se, relacionar-se i comportar-se de 
les persones. No valora aptituds, sino que es 
refereix a conductes per a les quals se sol·licita el 
judici sobre la freqüència amb què apareixen en 
la persona avaluada. Si existeixen circumstàncies 

que, sota el seu punt de vista, pogueren haver 
afectat de forma especial el comportament en 
els últims mesos (successos familiars, ingrés o 
canvi d’escola, etc.), faça-ho constar per favor en 
l’apartat d’observacions.

Per a cada enunciat s’ha de jutjar si el 
comportament descrit s’observa seguint dues 
escales diferents segons ítems:

Vosté ha de marcar una X en la casella que es troba a la dreta de cada 
enunciat, i escollir la resposta que millor descriga la situació actual del xiquet 
o la xiqueta. Si troba alguna dificultat a contestar algun dels enunciats, 
limite’s a pensar en les dues últimes setmanes i tracte de recordar quantes 
vegades ha observat en el xiquet o la xiqueta el comportament descrit.

Per favor, llegisca cada ítem amb atenció i no en deixe cap sense respondre. 
Si vosté no es veu capacitat/da per a emetre un judici, encercle l’ítem 
problemàtic i afegisca el comentari explicatiu que crega convenient en el 
dors del full tot anotant el número de l’ítem que vol comentar.

• Mai
• Alguna vegada: almenys alguna vegada a la 

setmana, encara que no tots els dies.
• Freqüentment: d’una a dues vegades al dia, 

tots els dies.
• Sempre: més de dues vegades al dia, tots els 

dies.

• Mai: 0 de 5 vegades.
• Alguna vegada: 1-2 de cinc vegades.
• Freqüentment: 3-4 de 5 vegades.
• Sempre: 5 de 5 vegades.

Ítems 1 a 31
(1a part)

Ítems 32 a 54
(2a part)
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2. DADES DE L’ALUMNAT
Dades del xiquet/a __________________________________ Sexe ___________

Data de naixement ___________________ Data d’aplicació ___________________

Edat (anys; mesos) ____________  Nivell (Curs) __________  Grup______________

Centre educatiu _________________________________ Codi ______________

Localitat______________________________  Província  __________________

Llengua o llengües familiar ___________ Llengües escolars ____________________

Persona que respon al qüestionari (nom i relació amb el xiquet/a)

_____________________________________________________________

Professional responsable de l’avaluació (nom i entitat a què pertany)

_____________________________________________________________

Diagnòstics previs emesos sobre trastorns del desenvolupament o malalties (quins, serveis o 
professionals responsables, edat del xiquet/a en aqueix moment):

Observacions (consigne qualsevol circumstància que considere rellevant a l’efecte d’aquesta 
avaluació):
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3. ÍTEMS

1 Fa l’efecte que mira a través de les persones, com si no estigueren.

2 Prefereix relacionar-se amb objectes inanimats més que amb altres xiquets/es.

3 Utilitza a altres persones per a aconseguir objectes, (s’arrossega fins on està un joguet, 
t’agafa de la mà i et porta prop de l’objecte, estira de la falda, oralment…). Normalment 
ho fa quan no pot agafar-lo ell sol.

4 Assenyala o estén la mà per a reclamar o demanar algun objecte que desitja.

5 Té manifestacions emocionals inesperades: (riu sense motiu, plora exageradament 
sense motiu aparent).

6 És capaç d’imitar gestos com “adeu”, “vine”, “pren”, “dona’m”, “hola”.

7 És capaç de seguir normes de la vida quotidiana, dirigit per l’adult (alçar-se del llit, 
menjar, anar al col·legi…).

8 Demanda dels altres que s’inicien jocs amb contacte físic, i ho fa demanant repetició de 
les rutines i seguint torns (tapar/destapar, posar mà sobre mà).

9 Roman llargs períodes de temps mirant al buit.

10 Realitza moviments autoestimulatoris: aleteig de braços o mans, moviments ràpids i 
repetitius de dits… que dificulten activitats dirigides.

11 Passa llargs períodes de temps amb balancejos del tronc cap endavant-cap endarrere 
o laterals, postures estranyes, salts, etc.

12 Manipula objectes sense motiu aparent.

13 Ordena objectes en files i insisteix que es mantinga l’ordre que ell hi ha establit.

14 Li agrada fer girar determinats objectes.

15 Salta contínuament a dalt i a baix quan està content.

16 S’irrita quan les coses no estan segons l’ordre habitualment establit: canvi d’una cadira, 
safates de material, joguets, el telèfon, etc.

17 Repeteix (encara que no de forma immediata) sons, paraules o frases que pot haver 
escoltat prèviament.

18 S’irrita quan hi ha canvis en algunes situacions o rutines a les quals està acostumat. 
Rutes fixes per a anar a un lloc, etc.

19 Té una dependència a un objecte particular que insisteix a portar d’un lloc a un altre.

20 Utilitza la vista, l’oïda, el tacte, l’olfacte i el gust en situacions no habituals: tocar un 
pastís abans de menjar, oldre’s les mans, etc.

21 Presenta conductes sense meta, sense propòsit ni relació amb el context: curses 
curtetes, deambulació sense rumb, etc.

22 Presenta conductes anticipatòries simples en situacions quotidianes: prepara l’abric 
abans d’eixir, col·loca i trau la seua cadira, agafa la motxila per a anar a una aula o eixir-ne, 
etc.

23 Es tapa les orelles quan escolta certs sons com si li produïren dolor.
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24 Destrueix objectes sense intencionalitat aparent.

25 Presenta conductes de “pica”: s’introdueix objectes i elements no comestibles a la boca 
i els degluteix.

26 Presenta conductes disruptives com a conseqüència de pors injustificades.

27 Colpeja, pessiga, mossega o es fa mal a si mateix.

28 Presenta rebequeries sense motius aparents.

29 És pràcticament impossible consolar-lo quan plora.

30 Colpeja, pessiga, mossega o fa mal a altres xiquets/es.

31 Té consciència del perill: altures, cristalls, foc, ganivets, etc.

32 Té atenció conjunta: mira l’objecte que assenyalem i no el dit.

33 Somriu quan un altre somriu, es posa trist quan veu a un altre trist.

34 Participa en jocs com cucut, retornar una pilota, fet a amagar, etc.

35 Quan ens dirigim al xiquet o la xiqueta, ens mira directament a la cara.

36 Usa alguna conducta, verbal o no verbal, per a demandar que li satisfacen necessitats 
bàsiques (fam, son, pipí, etc.).

37 Se’n va fàcilment amb desconeguts. Quan li ofereixen la mà se’n va amb persones 
desconegudes.

38 Mostra alguna reacció a veus conegudes.

39 Es gira quan el criden pel seu nom.

40 Atén i observa altres xiquets/es quan juguen.

41 Entén ordres del tipus “vine”, “pren”, “agafa”, etc. acompanyades de gestos.

42 Deté les seues accions disruptives quan se li indica, verbalment o amb gestos.

43 És capaç de fer seqüències de joc imaginatiu: beure d’una tassa de joguet sense aigua, 
donar de menjar a una nina, etc.

44 Reacciona desproporcionadament quan se l’interromp en les coses que està fent.

45 Plora o mostra disgust, desproporcionadament, quan li lleven algun objecte seu (un 
joguet, un objecte pel qual mostra inclinació, etc.).

46 Permet jocs que impliquen contacte físic (rebolcar-se per terra, abraçar-se, fer 
cosquerelles, etc.).

47 Utilitza els objectes de forma funcional, i els dona l’ús per al qual s’han construït.

48 Es nega a realitzar activitats manipulatives dirigides per l’adult: retallar, pintar, fer 
puzles, etc.

49 Es deixa modelar físicament per l’adult.

50 Es manté atent en una activitat dirigida més de cinc minuts consecutius.
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51 Quan se li pregunta per mamà, o papà, respon amb acció de cerca (escombratge ocular).

52 Fa mostres de comprendre preguntes que li fa l’adult del tipus on està…?, què és…?, 
quin o què vols…?

53 Veient les imatges d’un conte va assenyalant els dibuixos mentre li’l conten, i mostra 
indicis de comprendre’l.

54 Diu el nom o onomatopeia d’algun objecte o animal en presència d’aquests amb sentit 
comunicatiu.

N = Mai, AV =Alguna vegada, F = Freqüentment S = Sempre N Av F S

LL
EN

GU
AT

GE

 3 2 1 0

 3 2 1 0

 3 2 1 0

 3 2 1 0

PUNTUACIONS DIRECTES

COMUNICACIÓ / 
INTERACCIÓ SOCIAL 

(CIS)

∑ ítem 1 a 8
+

∑ ítem 32 a 43

PATRONS
(P)

∑ ítem 9 a 23
+

∑ ítem 44 a 47

IDENTEA-2
TOTAL

CIS + P

CONDUCTA
(C)

∑ items 24 a 31
+

∑ items 48 a 50

LLENGUATGE
(L)

∑ ítem 51 a 54

CAPACITAT
INTEL·LECTUAL

(CI)
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Punts de tall per a sospites de TEA

Punts de tall per a orientar modalitat d’escolarització

  IDENTEA-2 CIS PATRONS

2 a 4; 11 anys  /16 /9 /5

5 a 6 ; 11 anys  /15 /7 /5

                   Des de 2 a 4 anys 11 mesos               Des de 5 a 6 anys 11 mesos

  Ordinari UE CiL CEE Ordinari UE CiL CEE

Comunicació i
interacció social  0 – 27 28–60 --- 0 – 13 14- 42 43-60

Patrons
repetitius  0 – 21 22-55 56-57 0 – 12 13- 38 39-57

TOTAL  0 – 49 50-115 116-117 0 – 26 27 – 80 81-117

Conducta  0 – 10 11-31 32-33 0 – 2 3 – 20 21-33

Llenguatge  0 – 6 7-12 --- 0-2 3-8 9-12

Capacitat Intel·lectual ___ ___ ___ >80 40-… <40

4. REGISTRE SÍNTESI 1

IDENTEA-2
Inventari per a la Detecció i Escolarització de xiquets/tes amb TEA

5. REGISTRE SÍNTESI 2
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ANNEX 2.
1. DEFINICIÓ DELS ÍTEMS

1 Fa l’efecte que mira a través de les persones, com si no estigueren.
 Valora si fa la sensació que la mirada traspassa la persona que té davant.
 No valora les distraccions davant les activitats que es realitzen a l’aula.

2 Prefereix relacionar-se amb objectes inanimats més que amb altres xiquets/es.
 * Es valora la intencionalitat de relació, si triant lliurement, prefereix la manipulació d’objectes i materials 

de l’aula a l’acostament als companys amb la intenció de relacionar-se.
 Valora la intencionalitat de relació i en quin sentit demostra les seues preferències, quan tria lliurement.
 No valora si accepta o rebutja la interacció dels companys envers ell.

3 Utilitza altres persones per a aconseguir objectes, (arrossega fins on està un joguet, t’agafa de la mà 
i et porta prop de l’objecte, estira de la falda, oralment…). Normalment és quan no pot aconseguir-lo 
ell sol.

 * El xiquet/a anomena, o demana directament, un objecte de forma verbal, o assenyalant allò que vol. 
Aquestes conductes les realitza amb una intenció clara de comunicar la necessitat o petició. Si ho fa 
perquè veu el cos de l’altra persona com una continuació del seu, sense ser conscient que no és així la 
resposta és mai.

 Valora la utilització que fa de l’adult, el qual ha d’inferir què vol, com a mitjà d’aconseguir alguna cosa que 
no està al seu abast o que li han llevat els companys, el propòsit del xiquet/a és obtindre l’objecte, en cap 
moment és comunicar-se amb la persona que pot aconseguir-li’l.

4 Assenyala o estén la mà per a reclamar o demanar algun objecte que desitja.
 * Davant la dificultat de realitzar demandes de forma verbal, assenyala el que vol obtindre en presència 

de l’adult, de la qual cosa pot deduir-se una conducta intencionada. Si ho diu verbalment, la resposta és 
sempre.

 Valora que assenyala el que vol.
 No valora que fa ús de l’adult, aquest aspecte el mesura l’ítem anterior.

5 Té manifestacions emocionals inesperades: riu sense motiu, plora exageradament sense motiu aparent.
 * Les manifestacions són descontextualizades, no s’entén el perquè de la manifestació ja que no hi ha 

una causa que l’explique; tampoc s’observa un motiu que es perseguisca amb aquesta manifestació, 
s’aprecia una falta completa d’intencionalitat en la conducta.

 Valora les manifestacions descontextualizades que apareixen sense cap intencionalitat,
 No valora la labilitat emocional.

6 És capaç d’imitar gestos com “adeu”, “vine”, “pren”, “dona’m”, “hola”.
 * Imita els gestos que l’interlocutor realitza: “hola”/“adeu” quan entra o ix d’un lloc, “pren”/”dona’m” per 

a demanar/donar un objecte, etc. Els gestos que realitza tenen intenció comunicativa, amb aquests es 
dirigeix a l’adult per a obtindre una resposta ja siga verbal o física.

 Valora la capacitat d’imitar el gest i el seu ús intencional.
 No valora si el gest és solament un acte reflex d’imitació.

Definició dels ítems
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7 És capaç de seguir normes de la vida quotidiana, dirigit per l’adult (alçar-se del llit, menjar, anar al col·legi, 
etc.).

 * És capaç de seguir el ritme biològic i conductual: horari de classe, hores d’alimentació, dormir, etc.
 Valora si el ritme biològic i conductual s’adequa amb facilitat al ritme establit per a la resta de persones, 

encara que siga de forma dirigida per l’adult.

8 Demanda dels altres que s’inicien jocs amb contacte físic, i ho fa demanant repetició de les rutines i 
seguint torns (tapar/destapar, posar mà sobre mà)

 * Sense mediació d’uns altres, demana intencionalment a companys o adults, mitjançant paraules o 
gestos, jugar a jocs de contacte.

 Valorar qualsevol acció que de forma intencionada indique que desitja que s’inicie el joc.
 No valora quan és l’adult el que infereix que possiblement el xiquet/a vol iniciar el joc.

9 Roman llargs períodes de temps mirant al buit.
 * Roman llargs períodes de temps amb la “mirada perduda”, sense fixar-la en cap punt en concret, no 

està distret/a mirant un objecte, persona o activitat.
 Valora “mirada perduda”, no localitzada en cap punt de l’aula o de l’entorn (làmina, joguet, companys, 

etc.).
 No valora falta d’atenció o distracció amb alguna cosa diferent a l’activitat que es realtiza a l’aula; ni 

autoestimulació amb algun objecte o joguet, passant de les persones.

10 Realitza moviments autoestimulatoris: aleteig de braços o mans, moviments ràpids i repetitius dels 
dits, que dificulten activitats dirigides.

 * Realitza moviments autoestimulatoris. No es tracta de moviments que realitza a manera de “tics” 
mentre realitza una activitat o prèviament. Tampoc són moviments que ocorren només en moments 
d’excitació. Es tracta de moviments ràpids, voluntaris i repetitius, com aleteig de braços, gestos de dits i 
mans o de tots dos al mateix temps. Aquests moviments impedeixen la realització d’activitats dirigides. 
Se n’exclouen: mossegar-se les ungles, retorçar-se el cabell, xuplar-se el dit polze, aplaudir, etc.

 Valora els moviments ràpids, voluntaris i repetitius indicats. Cal definir, quins moviments realitza, la 
situació en què es produeixen i sobretot la freqüència d’aquests, ja que poden determinar si és possible 
o no treballar amb l’alumnat en activitats normalitzades.

 No valora moviments que realitza a manera de “tics” mentre realitza una activitat o prèviament. Tampoc 
si són moviments en situacions d’excitació.

11 Passa llargs períodes de temps amb balancejos del tronc cap endavant i cap  a enrere o laterals, postures 
estranyes, salts, etc.

 * Aquests moviments són autoestimulatoris i solen anar acompanyats de “mirada perduda”, xicotets 
murmuris o sons a manera de “cantusseig”, i impliquen aïllament. No es tracta de moviments del tipus 
“no pot estar quiet”. Les postures estranyes són postures peculiars que li impedeixen normalitzar les 
activitats de l’aula.

 Valora les postures estranyes: totes aquelles que adopta i que s’obstina a mantindre malgrat les 
indicacions o correccions que se li fan. Els balancejos de tronc solen anar acompanyats de mirada 
perduda, xicotets murmuris o sons a manera de “cantussol”. Són postures peculiars, que li impedeixen 
normalitzar les activitats de l’aula.

 No valora els moviments del tipus “no pot estar quiet” en què malgrat aquests percep el que ocorre al 
seu al voltant.
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12 Manipula objectes sense motiu aparent.
 * Manipula repetidament o estereotipadament (de forma no funcional) algun objecte sense intenció de 

jugar, de veure què és, d’explorar-lo, etc. Mostra interés en alguna de les seues parts: fer girar les rodes 
d’un cotxe, prémer repetidament un interruptor, etc.

 Valora la manipulació de qualsevol objecte, repetidament, sense intenció de jugar, de veure què és, 
explorar-ho, etc. i l’interés obsessiu en alguna de les parts de l’objecte.

 No valora el que porte o intente portar algun objecte permanentment (objecte d’afecció).

13 Ordena objectes en files i insisteix que es mantinga l’ordre que ell hi ha establit.
 * Col·loca de forma sistemàtica objectes particulars: llapis, pintures, gots, etc. alineats, i d’altra banda, o 

bé no permet que es canvien de posició, o bé els torna a col·locar quan algú en trenca l’alineació. Realitza 
aquestes activitats d’una forma compulsiva, per a dur-les a terme en un ordre determinat.

 Valora quan sense realitzar activitats de joc intencionat, col·loca sistemàticament els objectes: llapis, 
pintures, gots, etc. alineats i o no permet que es canvien de posició, o bé els torna a col·locar, quan l’adult 
o company trenca l’alineació.

 No valora quan es dona en situacions de joc.

14 Li agrada fer girar determinats objectes.
 * Li agrada fer girar determinats objectes, de forma reiterada, sense intencionalitat de joc. Es tracta d’una 

activitat que realitza de forma compulsiva.
 Valora que ho faça de forma reiterada i quasi com a única activitat amb aquests, és una activitat que 

realitza de forma compulsiva
 No valora si hi ha intencionalitat de joc.

15 Salta contínuament a dalt i a baix quan està content.
 * Salta de forma mecànica. Aquesta acció no forma part d’un joc i està fora de context. Aquesta acció pot 

interferir en les tasques que ha de realitzar el xiquet o la xiqueta o el grup.
 Valora que l’acció de saltar està fora de context, no és part d’un joc i es produeix de forma mecànica.

16 S’irrita quan les coses no estan segons l’ordre habitualment establit: canvi d’una cadira, safates de 
material, joguets, el telèfon, etc.

 * S’irrita o angoixa (reacciona de forma negativa i inusual) quan es produeixen canvis trivials en l’ambient, 
com un ordre o posició diferent d’objectes de decoració o mobles, d’ulleres o un altre objecte personal, 
etc. que no l’afecten directament.

 Valora la falta de flexibilitat davant els canvis. El seu entorn ha de romandre en un ordre determinat, no 
permetent que canvie de lloc qualsevol dels objectes. Cal definir les seues reaccions en què consisteixen 
i la freqüència i intensitat d’aquestes quan es produeixen.

 No valora el sentit de l’ordre del seu entorn, sino la falta de flexibilitat davant els canvis.
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17 Repeteix (encara que no de forma immediata) sons, paraules o frases que pot haver-hi escoltat 
prèviament.

 * Utilitza sons o patrons de parla repetitius que resulten estranys (onomatopeies, sons indesxifrables, 
paraules soltes, frases) sense aparent intencionalitat comunicativa. Apareixen en situacions en les quals 
estan fora de context i sembla que tenen una finalitat d’acte estimulatori i no comunicatiu (no pretén 
cridar l’atenció, demanar, explicar alguna cosa, etc.).

 Valora sons de tipus onomatopeic, sons irrecognoscibles, paraules soltes, frases… que apareixen fora de 
context, sense intencionalitat i no formen part d’un joc.

 No valora quan aquests sons podrien entendre’s com a formes de cridar l’atenció de l’adult o els 
companys, ja que aquestes sí que tenen càrrega intencional. No valora les ecolàlies immediates.

18 S’irrita quan hi ha canvis en algunes situacions o rutines a les quals està acostumat. Rutes fixes per anar 
a un lloc, etc.

 * Presenta alteracions conductuals cada vegada que es produeixen canvis en situacions o rutines a 
les quals està acostumat. Per exemple, insisteix a anar al supermercat o a l’escola sempre pel mateix  
itinerari, li costa canviar-se la roba d’estiu per la de tardor, no permet que se li pose el “babi” del col·legi, 
etc., i presenta alteracions conductuals si se l’obliga a fer-ho.

 Valora o convé definir les seues reaccions en què consisteixen i la freqüència i intensitat d’aquestes quan 
es produeixen.

19 Té una dependència d’un objecte particular que insisteix a portar d’un lloc a un altre.
 * Mostra dependència i interés excepcional per un objecte (que no és necessàriament un ninot de 

peluix o la manteta), i insisteix a portar-lo a tot arreu, fins i tot al llit, o tindre’l a la vista. Poden aparéixer 
manifestacions d’ansietat o alteracions conductuals si se li retira.

 Valora que presenta inclinació envers un objecte que és impossible llevar-li, i presenta manifestacions 
d’ansietat o alteracions conductuals si se li retira. La inclinació envers l’objecte no té per què interferir 
necessàriament en la realització d’activitats dirigides, pot ser que només pretenga tindre’l a la vista o 
estar-ne prop.

 Quan se li retira o no veu l’objecte, convé definir si presenta alteracions conductuals significatives, en què 
consisteixen i la freqüència i intensitat amb què es produeixen.

20 Utilitza la vista, l’oïda, el tacte, l’olfacte i el gust en situacions no habituals: tocar un pastís abans de 
menjar, oldre’s les mans, etc.

 * Toca les coses amb els llavis o la llengua per a saber-ne el sabor, o està inusualment preocupat pel tacte 
o textura de les coses, o bé ol les persones de forma inusual o fora de context.

 No valora la resposta negativa a estímuls sensorials (mostrar disgust per certs sons, hipersensibilitat a 
la  llum, etc.).

21 Presenta conductes sense meta, sense propòsit ni relació amb el context: curses curtetes, deambulació 
sense rumb, etc.

 * Predominen conductes sense intencionalitat que es caracteritzen perquè costa interrompre-les davant 
consignes externes que pretenguen dirigir l’activitat.
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22 Presenta conductes anticipatòries simples en situacions quotidianes: prepara l’abric abans d’eixir, 
col·loca i trau la seua cadira, pren la motxila per a anar a una aula o eixir-ne, etc.

 * S’observen conductes que anticipen situacions posteriors en moments i situacions adequades (posar-
se el vestit de bany si va a la piscina, agafar la motxilla per a eixir de classe, etc.).

 Es valora si és capaç de preveure les activitats quotidianes a realitzar en funció de les accions que es 
realitzen dins de rutines habituals.

23 Es tapa les orelles en escoltar certs sons, com si li produïren dolor.
 * Reacciona tapant-se les orelles davant determinats sons que no són forts. Aquesta conducta pot 

produir-se davant sons concrets com el soroll d’un electrodomèstic (batedora, aspiradora, etc.), o davant 
situacions com diverses persones que es troben parlant alhora, o quan es canta, etc.

 Valora quan els sons davant els quals apareix aquesta conducta no són necessàriament estridents o 
prou forts com per a provocar molèsties.

24 Destrueix objectes sense intencionalitat aparent.
 * Destrueix objectes (trenca joguets, treballs escolars, objectes, etc., llança objectes fràgils a terra o per 

l’aire). Aquesta conducta es dona sense motiu aparent (no en el marc d’una rebequeria, com a resposta 
a una recriminació de l’adult o per un enuig).

 Valora que agafe un objecte i el trenque, a vegades sense mirar-lo, i passa a agafar-ne un altre que pot 
trencar o no. L’acció va acompanyada de mirada perduda, i fins i tot de mirar cap a un altre costat.

 No valora quan trenca objectes de forma casual perquè entropessa, li cauen o bé es trenquen com 
a conseqüència del joc o manipulació. Tampoc es valora si trenca objectes dins d’una sèrie d’accions 
desencadenades per una rebequeria.

25 Presenta conductes de “pica”: s’introdueix objectes i elements no comestibles a la boca i els degluteix.
 * Es posa a la boca qualsevol objecte que troba per terra, o damunt la taula, a la paret, etc., de manera 

compulsiva, amb el risc conseqüent d’ennuegament o intoxicació.
 Valora si es posa a la boca tot el que troba per terra, damunt la taula, etc, de forma compulsiva i ho 

degluteix a continuació.
 No valora, si normalment no s’ho engul.

26 Presenta conductes disruptives com a conseqüència de pors injustificades.
 * Presenta conductes disruptives o descontrolades (plorar, cridar, arrancar a córrer, amagar-se, etc.) 

davant situacions que li provoquen por. Aquestes situacions no són considerades com ansiògenes sinó 
que responen a pors idiosincràtiques, pors injustificades, que es presenten sense haver-hi variacions en 
el seu context habitual (por al soroll de la cadena del WC, a alguns objectes quotidians, llocs específics, 
etc.).

 Valora que plora, o manifesta ansietat, crits, por “sense motiu” i sense que s’haja produït cap variació en 
el context. Cal definir en què consisteixen i la freqüència i intensitat d’aquestes manifestacions.

 No valora les pors que serien justificades per a la majoria.
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27 Colpeja, pessiga, mossega o es fa mal a si mateix.
 * Presenta autoagressions (actes d’agressió contra si mateix) que es poden manifestar de diferents 

formes: mossegar-se a si mateix, pegar-se cabotades contra la paret o el terra, fer-se galtades, 
arrapar-se, pessigar-se, furgar-se en ferides, etc. Aquestes conductes poden aparéixer com una forma 
d’autoestimulació o davant l’excitació o frustració.

 És important definir quan apareixen aquestes conductes autolesives: si són resposta a una incapacitat 
d’expressar què vol, si són per a manifestar disgust, si són reacció quan se l’obliga a fer alguna cosa, o no 
se li permet agafar alguna cosa, etc.

28 Presenta rebequeries sense motius aparents.
 * Presenta rebequeries (conductes descontrolades que es poden manifestar en plors, crits, llançar-se a 

terra, colpejar els altres en un intent que no el toquen, autoagressions, llançar objectes, etc.) sense que 
existisca un motiu aparent o evident per a persones que el coneixen bé.

 Valora si plora, crida, s’autolesiona, o lesiona els altres sense motiu aparent o evident o sense que la seua 
reacció siga ajustada a la demanda que se li haja proposat (ex. realitzar una tasca ordinària de l’aula).

 No valora si la conducta és conseqüència de pors justificades.

29 És pràcticament impossible consolar-lo quan plora.
 * És molt persistent en els seus plors i no permet el consol físic (carícies, abraçades, agafar-lo al braç, 

etc.) ni verbal (parlar-li, cantar-li, etc.). Fins i tot pot augmentar la intensitat del plor davant els intents 
per consolar-lo. Si a penes plora i això, per tant, no suposa un problema per a la seua adaptació al centre 
educatiu, es valora com mai.

 Valora si la durada del plor és significativament més llarga que en altres persones.

30 Colpeja, pessiga, mossega o fa mal a altres persones.
 * Presenta episodis d’agressió contra els companys o professionals que es poden manifestar de diferents 

formes: pessigar els altres, mossegar, donar empentes, manotades, puntades, punyades, cabotades, o 
fins i tot utilitzar algun instrument com per exemple un pal, llapis o tisores.

 Valora qualsevol tipus d’agressió que realitze als altres que els puga suposar un perill.

31 Té consciència del perill: altures, cristalls, foc, ganivets, etc.
 * Evita situacions perilloses: no puja a llocs alts, no toca cristalls, ganivets, endolls, s’aparta del foc, no 

s’escapa pel carrer, etc.
 Valora la intenció d’evitar totes les accions que puguen resultar perilloses per a la seua integritat.

32 Té atenció conjunta: mira l’objecte que assenyalem i no el dit.
 * Davant la indicació de l’adult de “mira” assenyalant un objecte, ha de mirar directament l’objecte 

anomenat/assenyalat, no el dit que assenyala, ni la cara de l’adult que verbalitza la petició.
 Valora que interacciona amb l’adult en els jocs de “pren i dona’m” amb diferents objectes, de manera que 

mira l’objecte i l’adult participant amb alternança.

33 Somriu quan un altre somriu, es posa trist quan veu a un altre trist.
 * Somriu o es posa trist com a resposta a les manifestacions externes de les emocions dels altres.
 Valora si reconeix les manifestacions externes d’emocions.
 No valora la resposta de reflex al somriure, al plor, etc.
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34 Participa en jocs com cucut, retornar una pilota, fet a amagar, etc.
 * Fa referència a la participació del xiquet-a en jocs o activitats espontànies en grup amb altres xiquets, 

o amb adults; en aquests s’inclouran els jocs de persecució o els jocs de pilota. Es valorarà si es donen 
clarament de forma espontània, interactiva i intencional; és important que els jocs es realitzen amb 
xiquets d’igual o semblant edat, també poden fer-se amb adults. No es tindran en compte els jocs que 
requerisquen rutines o ensinistrament.

 Valora la intencionalitat de joc.
 No valora la realització d’aspectes del joc que formen part d’una rutina o “ensinistrament” en aquest.

35 Quan ens dirigim al xiquet o la xiqueta, ens mira directament a la cara.
 * Mira la cara de l’adult directament, de forma voluntària i manté la mirada mentre se li està parlant o 

fent coses amb ell.
 Valora que mira directament, de forma voluntària i mantenint la mirada mentre ens dirigim a ell.
 No valora, quan “la mirada” o la posició dels ulls no acompanya la posició de la cara: està mirant cap a un 

costat, o està mirant cap avall, o amb els ulls tancats.

36 Usa alguna conducta, verbal o no verbal, per a demandar que li satisfacen necessitats bàsiques (fam, 
son, pipí, etc.).

 * Utilitza algun gest, per exemple, assenyalar o tocar-se els genitals per a demanar pipí, o utilitza algun 
objecte per a indicar una necessitat, per exemple, agafa un peluix per a expressar que té son. Evidentment, 
també si té llenguatge oral, és capaç d’emetre almenys una paraula per a realitzar demandes, per 
exemple: pipí, caca, pa, aigua, menjar, beure, dormir, etc.

 Valora si percep la sensació i si és capaç de demandar que se li satisfaça. Quan no utilitza conductes 
perquè té llenguatge oral, es valora si ho demana o no. Ha d’usar un recurs comunicatiu per a realitzar 
demandes.

 No valora quan l’adult reconeix o infereix la necessitat i la satisfà, “perquè sap què vol”. Ha de realitzar la 
demanda.

37 Se’n va fàcilment amb desconeguts. Quan li ofereixen la mà se’n va amb persones desconegudes.
 * Amb persones desconegudes, els dona la mà i se’n va amb elles, no hi ha reacció d’inseguretat en el 

moment que se n’hi va; no tendeix a quedar-se, ni tendeix a anar-se darrere dels coneguts, ni es queda 
mirant per on se n’han anat els desconeguts (es podrà valorar a l’inici del curs escolar, quan se’l deixa a 
cura d’altres familiars, veïns, etc.; sobretot en edats primerenques: 3-4 anys).

 Valora quan se’l deixa a l’aula, sobretot al principi de curs, i no hi ha cap reacció d’inseguretat perquè se’n 
van els pares i desconeix el lloc: no plora, no tendeix a anar-se darrere, no es queda mirant per on se 
n’han anat, etc.

 No valora quan coneix les persones amb les quals es queda, o quan farà amb elles una activitat que li 
agrada molt.

38 Mostra alguna reacció a veus conegudes.
 * Demostra que coneix la veu buscant a la persona, mirant cap al lloc on es troba, somrient o mostrant 

disgust, dirigint-se envers ella o apartant-se, etc.,  sense cridar-la pel nom o estar-ne molt prop.
 Valora que coneix la veu, busca a la persona, mira cap al lloc on es troba, somrient, dirigint-se cap a ella, 

etc.
 No valora si coneix o no el seu nom, ni si respon al seu nom.
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39 Es gira quan el criden pel seu nom.
 * Demostra que reconeix el seu nom. Busca i mira a la persona que el crida, deté l’activitat que està 

realitzant (pintar, jugar, etc.) quan escolta el seu nom… Ha de manifestar clarament que reconeix el seu 
nom girant-se cap a qui el verbalitza i detindre l’activitat o almenys dirigir-se cap a la persona que el crida.

 Valora si coneix o no el seu nom, si respon al seu nom el cride qui el cride.
 No valora que la veu siga coneguda, mirant cap al lloc on es troba, somrient o dirigint-s’hi només perquè 

la veu és familiar (mamà, mestra, etc.).

40 Atén i observa altres xiquets quan juguen.
 * És evident l’interés per observar i acostar-se a altres xiquets que tenen aproximadament la seua 

edat, excloent explícitament l’interés pels nadons. Dona importància, estrictament, a l’interés per altres 
xiquets i no a la qualitat de la interacció o del joc amb ells.

 Valora quan hi ha intencionalitat i curiositat o interés cap al que estan fent els companys. S’han de produir 
canvis en la direcció de la mirada, que seguisca el moviment dels seus companys. Pot haver-hi moviment 
de desplaçament, acostant-se cap a ells.

 No valora quan simplement està mirant en la direcció dels companys, però “no veu el que fan”, es troben 
únicament en el seu camp de visió.

41 Entén ordres del tipus “vine”, “pren”, “agafa”… acompanyades de gestos.
 * Realitza intencionadament les accions que se li indiquen en les ordres amb suport gestual, sent ordres 

que no obeeixen a complir una rutina habitual (jocs de “pren/dona’m”, rutines de l’aula, etc.).
 Valora si realitza l’acció que se li indica de forma intencional.
 No valora si realitza l’acció com una resposta reflexa a accions que estan incloses dins d’una rutina.

42 Deté les seues accions disruptives quan se li indica, verbalment o amb gestos.
 * Deté l’activitat que està realitzant (conductes disruptives) davant una ordre verbal o gestual, 

independentment que després la torne a realitzar.
 Valora si para l’activitat immediatament quan escolta l’ordre o quan se li indica amb el gest.
 No valora que immediatament després torne a realitzar aquesta activitat.

43 És capaç de fer seqüències de joc imaginatiu: beure d’una tassa de joguet sense aigua, donar de menjar 
a una nina, etc.

 Valora l’existència de joc imaginatiu on fa ús de coses que no estan presents (ús de menjar que no hi ha, 
d’aigua que no està, atorga vida a ninots, bufa espelmes que no tenen flama, etc.).

 No valora si usa els objectes d’ús quotidià donant a cada un l’ús principal que li correspon sense afegir 
cap element imaginatiu: donar de beure si la tassa si té aigua, bufar l’espelma si té flama, etc.

44 Reacciona desproporcionadament quan se l’interromp en les coses que està fent.
 * Reacciona desproporcionadament (s’enfada, crida, agressions, autoagressions, rebequeries, etc) quan 

no se’l deixa continuar amb una activitat que està realitzant espontàniament o que li agrada, siga aquesta 
apropiada o no.

 Valora si permet que se l’interrompa o se li altere l’activitat que està realitzant, i la forma en què reacciona: 
rebequeries, crits, plors, autolesions, heteroagressions, etc.



TEA. Trastorn de l’Espectre de l’Autisme
Una GUIA per a
la COMUNITAT EDUCATIVA

550»IDENTEA-2

45 Plora o mostra disgust, desproporcionadament, quan li lleven algun objecte seu (un joguet, un objecte 
pel qual mostra inclinació, etc.).

 * Presenta conductes d’inclinació a objectes propis i reacciona de forma desproporcionada quan se li 
lleven. El tipus de resposta pot variar entre el plor, la rebequeria, l’agressió als altres o envers si mateix.

 Valora el sentit de possessió de l’objecte i manifestació de resposta quan li’l lleven. És important que es 
definisca la intensitat de la resposta i si es produeix agressió envers els altres o cap a ell mateix.

46 Permet jocs que impliquen el contacte físic (rebolcar-se per terra, abraçar-se, fer cosquerelles, etc.).
 * Permet que, tant adults com els iguals el toquen durant un joc encara que no hi participe. Si no permetera 

el contacte, s’ha de valorar com expressa les emocions: s’aparta immediatament, plora, crida, etc.
 Valora si permet el contacte físic tant d’adults com de companys.
 No valora si participa del joc o l’activitat, només si permet el contacte que implica.

47 Utilitza els objectes de forma funcional, i els dona l’ús per al qual s’han construït.
 * Utilitza els objectes d’ús quotidià i que té a l’abast de forma correcta, i dona a cada un l’ús que li 

correspon, per exemple el got per a beure, la plastilina per a manipular i no per a colpejar, el cotxe per a 
arrossegar-lo i no per a fer rodar les rodes amb els dits, etc.

 No valora l’existència de joc imaginatiu en el qual, per exemple, un tros de fusta pot ser un cotxe.

48 Es nega a realitzar activitats manipulatives dirigides per l’adult: retallar, pintar, fer puzles, etc.
 * No té interés, no participa i es nega a realitzar activitats de tipus manipulatiu proposades per l’adult 

(retallar, pintar, enganxar, fer puzles, plastilina, etc.). Es nega a realitzar-les malgrat els esforços de l’adult 
i tot i que se li ofereix ajuda per a dur-les a terme.

 Valora quan hi ha negativa a realitzar activitats marcades per al grup classe o per a l’alumne en particular, 
malgrat els intents de l’adult que realitze la tasca, i impedeix el “modelatge físic”.

 No valora quan la causa de la negativa de l’alumne és per l’interés d’aquest a realitzar altres activitats 
que li resulten més cridaneres.

49 Es deixa modelar físicament per l’adult.
 * Permet que l’adult li dirigisca les mans en realitzar tasques, traços, etc.
 Valora si permet l’acompanyament físic de moviments, postures, traços, etc., si permet la “intencionalitat” 

de l’adult perquè realitze alguna cosa que o bé s’hi nega o bé no sap fer-la.
 No valora si permet o no el contacte físic.

50 Es manté atent en una activitat dirigida més de cinc minuts consecutius.
 * Roman atent en determinats tipus d’activitats que el conviden a realitzar durant més de cinc minuts 

encara que no present autonomia en la realització de l’activitat.
 Valora la capacitat de mantindre l’atenció.
 No valora l’autonomia en la realització de la tasca.
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51 Quan se li pregunta per mamà o papà, respon amb acció de cerca (escombratge ocular).
 * Quan ens dirigim a l’alumne i es nomena els pares, bé amb papà i mamà o bé pels noms de pila, ha de 

realitzar activitat de cerca de la persona que es nomena. Ha de mirar al voltant (escombratge ocular), per 
a veure on estan o dirigir-se físicament cap a la porta o altres llocs per a buscar.

 Valora la cerca de la persona que es nomena. Percebem que ha reconegut la paraula i que espera veure’ls. 
Ha de mirar al voltant (escombratge ocular), per a veure on estan o dirigir-se físicament cap a la porta o 
altres llocs per a buscar.

52 Fa mostres de comprendre preguntes que li fa l’adult del tipus on està…?, què és…?, quin o què vols…?
 * Manifesta comprensió a través de respostes que impliquen accions indicades en la pregunta, bé 

assenyalant, bé agafant l’objecte o de forma oral si té llenguatge expressiu.
 Valora indicis de comprensió de llenguatge oral sense el suport de comunicació no verbal en situacions 

en què estan presents els referents sobre els quals s’està parlant.
 No valora si respon a la comprensió d’una paraula però no a l’acció demandada (exemple: se li diu “Porta 

el plàtan” i la resposta és mirar cap al plàtan però no l’agafa per a donar-lo).

53 Veient les imatges d’un conte va assenyalant-ne els dibuixos de forma correcta mentre li’l conten, i 
mostra indicis de comprendre’l.

 * En situació en què l’adult interactua amb el xiquet, llegint-li un conte, escolta atent, i s’observa que 
segueix i comprén la narració.

 Valora si evidencia conductes com assenyalar dibuixos o imatges que s’esmenten a petició de l’adult, 
o respondre a preguntes senzilles en cas de tindre llenguatge expressiu; tractant-se d’un conte nou, 
adequat a la seua edat i motivador.

 No valora si s’està donant suport gestual o dramatització per part de l’adult per a la comprensió ja que 
l’ítem persegueix avaluar exclusivament comprensió verbal.

54 Diu el nom o onomatopeia d’algun objecte o animal quotidià, en presència d’aquests, amb sentit 
comunicatiu.

 Valora la capacitat de realitzar emissions orals amb sentit comunicatiu (denominació, sons relacionats o 
onomatopeies). Els noms o onomatopeies que utilitza davant l’objecte, animal o persona han de tindre 
contingut semàntic: ha de saber que “això” es diu “així” o fa “aqueix” soroll.

 No valora expressions inespecífiques: això, ací, etc., ni emissions gestuals.
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A. Dèficits persistents en comunicació social i interacció social al llarg de múltiples 
contextos, segons es manifesten en els següents símptomes, actuals o passats (els 
exemples són il·lustratius, no exhaustius, vg. text):

B. Patrons repetitius i restringits de conductes, activitats i interessos, que es manifesten 
en, almenys dos dels següents símptomes, actuals o passats (els exemples són 
il·lustratius, no exhaustius, vg. text):

Els símptomes han d’estar presents en el període de desenvolupament primerenc.

Els símptomes causen alteracions clínicament significatives.

Aquestes alteracions no s’expliquen millor per la presència d’una discapacitat intel·lectual 
(trastorn del desenvolupament intel·lectual) o un retard global del desenvolupament.

1. Dèficits en reciprocitat socioemocional;

 mostrar acostaments socials inusuals i problemes per a mantindre el flux d’anada i 
tornada normal de les converses;

 disposició reduïda per compartir interessos, emocions i afecte;

 una fallada per a iniciar la interacció social o respondre-hi.

1. Moviments motors, ús d’objectes o parla estereotipats o repetitius.

2. Insistència en la igualtat, adherència inflexible a rutines o patrons de 
comportament verbal i no verbal ritualitzat.

3. Interessos altament restringits, obsessius, que són anormals per la seua 
intensitat o el seu focus.

4. Hiperactivitat o hiporeactivitat sensorial o interés inusual en aspectes sensorials 
de l’entorn.

2. Dèficits en conductes comunicatives no verbals usades en la interacció social; 
rang de comportaments que, per exemple, van des de:

 mostrar dificultat per a integrar conductes comunicatives verbals i no verbals;

 anomalies en el contacte visual i el llenguatge corporal o dèficits en la comprensió i 
ús de gestos;

 a una falta total d’expressivitat emocional o de comunicació no verbal.

3. Dèficits per a desenvolupar, mantindre i comprendre relacions; rang de 
comportaments que van, per exemple, des de:

 dificultats per a ajustar el comportament per a encaixar en diferents contextos 
socials;

 dificultats per a compartir jocs de ficció o fer amics;

 fins una absència aparent d’interés en la gent.
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ANNEX 2.
2. Pes dels ítems de l’IDENTEA-2 en els criteris del DSM-5






