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DIAGNÒSTIC I ITINERARIS EDUCATIUS DELS 
INFANTS AMB TEA 

 
 
 
  
 
Elisabet Sánchez Caroz 
Pedagoga, mestra en educació especial i musicoterapeuta 
Gerent de Carrilet. 
  
Marina Mestres Martorell 
Psicòloga i fisioterapeuta. Coordinadora del Centre de Recerca i Formació 
Carrilet, Barcelona. Fundadora Espai ESSEN Lleida. Professora associada 
Universitat de Lleida (UdL). 

 

EL TREBALL AMB INFANTS AMB TEA A L’ESCOLA ORDINÀRIA  
Trobades amb pares, mares i mestres. 

12 de novembre  
 

 
Canvi de nomenclatura TGD - TEA 

 

 
 
 
 
 
 
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) 

Trastorns 
Generalitzats del  
Desenvolupament  
        (TGD) 
 
 
 
 

 
 
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) 

  Asperger 

  Autisme 

Diagnòstic de TEA 
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TEA: contínuum en 6 dimensions 
CARACTERÍSTIQUES DE L’ESPECTRE AUTISTA  

(Wing, 1996; Rivière, 2001) 

• Trastorns qualitatius de la relació social 

• Trastorns de les funcions comunicatives 

• Trastorns del llenguatge 

• Trastorns i limitacions de la imaginació 

• Trastorns de la flexibilitat 

• Trastorns del sentit de l’activitat  
** Cada dimensió te 4 nivells de símptomes 

1. Trastorns qualitatius de la relació social: 

 

• Aïllament complert. No vincle amb persones específiques. A 
vegades, indiferenciació de persones/coses. 

• Impressió d’incapacitat de relació, però vincle amb alguns 
adults, no amb els iguals. 

• Relacions induïdes, externes, infreqüents i unilaterals amb 
iguals. 

• Alguna motivació a la relació amb els iguals, però dificultats 
per establir-la per falta d’empatia i de comprensió de 
subtileses socials. 

 

Manifestacions clíniques  
• Alteracions CNV 

– Contacte visual inusual 

– Expressions facials limitades 

– Disminució de gestos comunicatius 

• Alteracions amb els iguals 

– 3 tipus de relació: aïllat, passiu social, actiu inadequat 

• Falla en la reciprocitat 

• Problemes d’atenció conjunta 

• Dificultats per comprendre el món social 

• Dificultats per demanar 
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 "Si realment volem entendre què 
succeeix en les seves ments, 

necessitem visualitzar el món a 
través dels seus ulls” 

Ami Klin 

 
 

Klin i Jones (1999) 

 
 

Klin i Jones (1999) 
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Klin i Jones (1999) 

 
 

Klin i Jones (2008) 

 

UNIVERSITAT SINGAPORE, 2015 
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UNIVERSITAT SINGAPORE, 2015 

Aterrorizado/a Preocupado/a 

Arrogante  Molesto/a 

Chistoso/a Conmocionado/a 

Deseoso/a Convencido/a 
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El nadó neix amb una tendència 
a la vinculació i amb capacitat 
per imitar 

 

Dèficit neurones 
mirall (Rizzolatti) 

  

Contingència 
a partir dels 3 mesos d’edat hi ha un ajustament 

progressiu del mecanisme de contingència 
perfecte cap a quelcom menys perfecte. 

A partir dels 5 mesos mostra una clara 
preferència per les interaccions no-contingents.  

 FALLA EN LA INTERSUBJECTIVITAT PRIMÀRIA (Muratori, 

Trevarthen) 

 

 
 

 FALLA EN LA INTERSUBJECTIVITAT PRIMÀRIA 

 

 
 
 

 

 No viure les accions de l’infant amb TEA com un atac 

dirigit cap a nosaltres.  

 

Se li escapa molta de la informació que donem a l’aula. 

 

Caldrà verbalitzar i dramatitzar les emocions que ens 

desperta, per que entengui la influència de les seves 

accions. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=k2YdkQ1G5QI
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 ELS ALTRES NO CONTENEN EL SEU MALESTAR (Viloca)  

   

• Alt nivell d’ansietat per la dificultat d’entendre i anticipar als 

altres 

 

• Falta la vivència de ser calmats i continguts pels altres 

 

• Moviments repetitius i estereotipats que aporten falsa 

seguretat. També la invariabilitat de l’entorn 

 

• Baixa tolerància a la frustració i sensibilitat molt elevada 

 

• Intolerant als canvis físics i psíquics 
 
 
 

 

 Entendre la funció de les estereotípies per l’infant.  

 

Mostrar-nos com algú que pot contenir-lo i aguantar el seu 

malestar. 

 

Introduir petits canvis a les rutines. 

 

 ELS ALTRES NO CONTENEN EL SEU MALESTAR (Viloca)  

   

 
 
 

 TEORIA DE LA MENT (Baron-Cohen, Frith i Happe) 

 

• Dificultat de posar-se en el lloc de l’altre 

 

•Dificultat per entendre que els altres tenen uns pensaments 

o sentiments diferents a ells 

 

•Relació bidimensional amb els altres, no perceben el seu 

estat mental. 

 

• Els altres es tornen impredictibles i incomprensibles 
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 TEORIA DE LA MENT (Baron-Cohen, Frith i Happe) 

 

 

 TEORIA DE LA MENT (Baron-Cohen, Frith i Happe) 

 

 

 

 TEORIA DE LA MENT (Baron-Cohen, Frith i Happe) 

 

 
 
  

 Comunicar-ho tot de forma explícita 

 

 Saber que no entenen bromes, dobles sentits i frases 

metafòriques 

 

Entendre per que les habilitats socials i comunicatives dels 

infants amb autisme estan tan compromeses 

 

http://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=autisme&source=images&cd=&cad=rja&docid=5C1ySlkbUZif5M&tbnid=jKXHNyYYgInsAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.participate-autisme.be%2Fgo%2Fnl%2Fwhat_is_autisme%2Ftheorieen_over_autisme%2Ftheory_of_mind_hypothese.cfm&ei=1ecOUY6xEfGa1AXOkoDoDA&bvm=bv.41867550,d.d2k&psig=AFQjCNHPrLKmKf6rIYmGzbDQzVITU6-geA&ust=1360017577642426
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Diagnòstic de TEA 

2. Trastorns de les funcions comunicatives: 

 

• Absència de comunicació, entesa com a “relació intencionada 
amb algú sobre alguna cosa” 

• Activitats de demanar mitjançant l’ús instrumental de les 
persones però sense signes. 

• Signes de demanar. Només hi ha comunicació per canviar el 
món físic. 

• Ús de conductes comunicatives de declarar, comentar, ... que 
no només busquen canviar el món físic. Falta de declaracions 
internes i comunicació poc recíproca i empàtica. 

3. Trastorns del llenguatge: 

 

• Mutisme total o funcional (emissions verbals no 
comunicatives) 

• Llenguatge sobretot ecolàlic o compost per paraules soltes. 

• Oracions que impliquen “creació formal” espontània, però no 
arriben a configurar discurs o conversacions. 

• Llenguatge discursiu. Capacitat de conversar amb limitacions. 
Alteracions subtils de les funcions comunicatives i la prosòdia 
del llenguatge. 
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Manifestacions clíniques 

• Dificultats de comprensió 

• Dificultats de comunicació 

– Instrumentalització 

– Necessitat d’un jo auxiliar 

– No contextualització del discurs 

– Dificultats per conversar 

• Dificultats en el desenvolupament de la parla 

– Mutisme 

– Mutisme selectiu 

– Retard en el desenvolupament de la parla 

 

• Anormalitats en la parla pròpies de l’autisme 

• Ús estereotipat o repetitiu del llenguatge o llenguatge idiosincràtic 

– Estereotípia verbal 

– Ecolàlia immediata 

– Ecolàlia diferida 

– Inversió pronominal 

– Neologisme i llenguatge idiosincràtic 

– Ús de paraules o frases excessivament formals 

 

 ALTERACIONS DE REFERÈNCIA CONJUNTA (Tomasello i 

    Rivière)  

  

 Dificultat per compartir el focus d’interès i d’acció amb les 

 altres persones.  

  

 3 nivells de desenvolupament (Tomasello,1996): 

 

• Els altres com éssers animats 

• Mirada referencial (9 mesos) 

• Atenció conjunta (6-12 mesos) 

 

•Referència social (Rivière, 2002) 

 

La manca d’aquestes dificulta el  

desenvolupament de la imitació  

i la simbolització 
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 Treballar de forma intencional prerequisits per a la 

comunicació verbal 

 

 ALTERACIONS DE REFERÈNCIA CONJUNTA (Rivière)  

  

  

Dimensions TEA 

4. Trastorns i limitacions de la imaginació: 

 

• Absència complerta de joc simbòlic o de qualsevol indici 
d’activitat imaginativa. 

• Jocs funcionals elementals, induïts des de fora, poc 
espontanis, repetitius. 

• Ficcions estranyes, generalment poc imaginatives i amb 
dificultats per diferenciar ficció – realitat. 

• Ficcions complertes, usades com a recursos per aïllar-se. 
Limitacions en continguts. 
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Manifestacions clíniques 
• Problemes de joc i aprenentatge:  

– Dificultats per l’ús funcional d’objectes 

– Absència de joc realista propi del nivell de desenvolupament 

– Confusió fantasia – realitat 

– Dificultats de representació gràfica 

– Problemes d’aprenentatge 

 

5. Trastorns de la flexibilitat: 

 

• Estereotípies motores simples (aleteig, balanceig, ...) 

• Rituals simples. Resistències a canvis mínims. Tendència a 
seguir els mateixos itineraris. 

• Rituals complexes. Vincle excessiu i estrany amb alguns 
objectes. 

• Continguts limitats i obsessius de pensament. Interessos poc 
funcionals, no relacionats amb el món social en sentit ampli i 
limitats en la seva gamma. 

Alteració del processament 
sensorial greu 
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"Ara la vostra ment és una 
habitació on hi ha vint ràdios, 
cadascuna sintonitzada en una 
freqüència diferent, que emeten 
paraules i músiques de manera 
estrident. Les ràdios no es 
poden apagar ni tenen cap 
regulador del volum, l’habitació 
no té porta ni finestres i només 
podeu descansar una mica quan 
us sentiu massa esgotats per 
mantenir-vos desperts”.  

Naoki Higashida 

• El so em feia mal a les oïdes. No entenia 
que la meva capacitat sensorial era 
diferent. Simplement pensava que els 
demés eren més forts.  

 Temple Grandin 

   “El món exterior és un caos 
incomprensible totalment 
desconcertant... És una massa 
sense sentit d’imatges, sons, sorolls 
i moviments que venen del no res i 
es dirigeixen enlloc" 

 

Ros Blackburn 

OBSESSIÓ 

COMPULSIÓ 
RITUAL 

PATIMENT 
EMOCIONAL 

MÓN DE 
SENSACIONS 

ANSIETAT 
CATASTRÒFICA 

“La meva emoció 
fonamental és la por” 

(Grandin, 2006) 

  

 

 

 

“Per mi el món extern 
és incomprensible i 

m’aterroritza” 
(Blackburn, 2010) 

  

 

 

DESCONNEXIÓ DESCONTROL 
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 Ajudar a l’infant a discriminar les seves sensacions i a ser 

capaç de nombrar-les.  

 

Ajudar a connectar l’experiència sensorial amb el 

sentiment corresponent. 

 

Tenir en compte el canal sensorial predominant  

de l’infant. 

 

 Ajudar a construir una imatge integrada de sí 

 mateix. 

 ALTERACIONS GREUS DEL PROCESSANENT SENSORIAL 

          I LA SEVA INTEGRACIÓ EMOCIONAL I COGNITIVA 

 

 

 COHERÈNCIA CENTRAL (Happé)  

   

• Capacitat de recordar allò que és essencial en una situació 

o història 

 

• Les persones amb TEA tendirien a processar detalls i 

perdrien el significat general 

 

• Rendiment superior en activitats molt concretes 

 

 
 
 
 

 COHERÈNCIA CENTRAL (Happé)  
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Stephen Wiltshire 

 COHERÈNCIA CENTRAL (Uta Frith)  

   

 
 

 

 Tenir en compte els interessos especials i habilitats de 

l’infant.  

 

L’accés als aprenentatges no sempre és homogeni i lineal. 

 

6. Trastorns del sentit de l’activitat: 

 

• Predomini massiu de conductes sense cap propòsit (córrer 
sense meta, deambulació sense sentit, ....). 

• Activitats funcionals molt breus i dirigides des de fora, quan 
no, predomini massiu de les conductes sense propòsit. 

• Conductes autònomes i perllongades de cicle llarg, amb un 
sentit que no s’acaba de comprendre. 

• Metes complexes (per exemple un cicle escolar) aconseguides, 
però que no s’integren en la imatge d’un “jo projectat en el 
futur”. Motius de meta superficials, externs i poc flexibles. 
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 DISFUNCIÓ EXECUTIVA (Ozonoff)  

   

Processos de control necessaris per ser capaços d’actuar de 

manera flexible davant de situacions noves i complexes 

 

• Dificultat per desplaçar la seva atenció d’un estímul a un 

altre 

 

• Dificultat de generar noves respostes davant d’estímuls i 

situacions noves i de generalitzar 

 

 
 
 
 

 DISFUNCIÓ EXECUTIVA (Ozonoff)  

   

 

 
 
 
 

 

 Planificar activitats semblants en contextos diferents.  

 

Ajudar a l’infant a connectar amb experiències prèvies. 

 

El que pot fer està en relació amb el context i la seguretat. 

 

“Només si tenim bons models d’explicació psicològica, 

 tindrem bons models de intervenció” 
 

                Rivière, 2000      
 
 
 “Al comprendre s’estableix una espècie d’empatia amb 

el nen i aquesta empatia ens porta a desenvolupar 

una relació especial, amb absència de la qual, 

qualsevol intervenció està destinada a fracassar” 

                                                               

         Szatmari, 2006     
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ESCOLARITZACIÓ D’INFANTS AMB AUTISME 

 

 

 Tenir en compte el moment evolutiu de l’infant. L’emplaçament 

no ha de ser permanent (ordinari         específic) 

  

L’infant inclòs ha de poder avançar en els aprenentatges 

acadèmics 

 

 Necessitat d’un professional de referència compromès i d’una 

implicació de centre 

 

 Relació estreta de col·laboració entre la família i l’escola 

 

 Centres petits, estructurats, amb recursos  

complementaris i amb recolzament als companys 


