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Pre-requisits per l’aprenentatge
Piaget, 1963

ESTADIS PIAGET

OPERACIONS
FORMALS
OPERACIONS
CONCRETES
PRE OPERATORI

Meltzoff et al., 2009
Klin et al., 2010

ESTAT Y
DESENVOLUPAMENT
FÍSIC
-Sistemes sensorials i
motors
- Malalties (genètiques,
metabòliques,
neurològiques, ...)

HABILITATS SOCIALS
-Imitació
-(Melzoff et al. 1977, 2207)
-Atenció conjunta
(Brooks et al., 2002)
-Empatia
(Warneken et al., 2005)

SENSÒRIO MOTOR
REGULACIÓ EMOCIONAL
-Resposta a l’estrès
-Regulació, homeostasi
- Habituació
-Tolerància frustració
-…

Habilitats socials

Imitació

ENTORN ENRIQUIT I
CONTENIDOR
Vincle afectiu

Anisworth (1986)
Estudi FINADO
(Raaska et al.,
2010)

El creixement del cervell
(perídes crítics i sensibles)

Atenció conjunta
Naixement

No CO
Empatia

0 mesos

No imitació
N. mirall
(Kuhl et al., 2008; Zhang et al., 2009)

3 mesos

2 anys

No somriure
social
6 mesos

12 mesos

18 mesos

Dificultats intersubjectivitat primària i
secundària
Alteracions motrius
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DESENVOLUPAMENT NORMAL
SENSORIOMOTRIU

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

Dèficit neurones
mirall (Rizzolatti)

– IMITACIÓ
– MIRADA
– PREVIS COMUNICATIUS
– INTERSUBJECTIVITAT PRIMÀRIA I
SECUNDÀRIA
– CORPORAL - AUTOSENSORIALITAT
– PERMANÈNCIA, OBJECTE TRANSICIONAL,
ANSIETAT DE SEPARACIÓ
– CONTINENT - CONTINGUT

MIRADA
TEORIA DE LA COHERÈNCIA CENTRAL
Mirar parts i no el tot!
Ami Klin (2013)
El contacte ocular és present però en declivi en
nadons entre 2-6 mesos posteriorment diagnosticats
amb autisme. Nadó sà prefereix moviments biològics.

Klin i Jones (1999)

"Si realment volem entendre què
succeeix en les seves ments,
necessitem visualitzar el món a
través dels seus ulls”
Ami Klin

UNIVERSITAT SINGAPORE, 2015
UNIVERSITAT SINGAPORE, 2015
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Aterrorizado/a

Preocupado/a

Arrogante

Stephen Wiltshire

Molesto/a

 Dèficit de COHERÈNCIA CENTRAL (Happé)

INTERSUBJECTIVITAT PRIMÀRIA (díada)

Diàleg tònic

Conjunt d’ intercanvis mediatitzats per la
forma com el nadó és sostingut i la
manera com aquest respon (H.Wallon).

.

INTERSUBJECTIVITAT SECUNDÀRIA
ATENCIÓ CONJUNTA

Resposta
a l’atenció
conjunta

Iniciació
espontània
d’atenció
conjunta

Interès en
compartir
jocs

Diàleg
Sincrònic
Presa de
torns

Els nens demostren tenir
consciencia de l’atenció
conjunta: donar,
mostrar, senyalar,
alternar mirades entre
els objectes i adults per
a compartir somriures.
(Mundy, et al. 1986)

Permanència d’objecte

9 mesos

Ansietat de separació

Objecte transicional

Por als estranys
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12 – 18 mesos

Reconeixement al mirall

Referent social
Base segura a la que tornar

• Continent – contingut i exploració de la 3a dimensió
Exploració d’orificis
JOCS HEURÍSTRICS

Senyalar amb el dit índex
Aparició primeres
paraules

Experiment abisme visual

18 - 24 mesos

TEORIA DE LA MENT

 Assaig - error
 Meu – jo
 NO

2 – 3 anys
 Fi del periode sensoriomotor
 Control esfínters (2,5 anys)
 Ambivalència autonomia – dependència
(regressions)

Comunicació i llenguatge

“Només si tenim bons models d’explicació psicològica,
tindrem bons models de intervenció”
Rivière, 2000

IMPORTÀNCIA DELS PREVIS
COMUNICATIUS

AMB LES PARAULES
S’EVOQUEN ELS OBJECTES
NO PRESENTS

“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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SIMPTOMATOLOGIA ESPECÍFICA DEL TEA
TALLER
18 de novembre del 2017

1. L’AUTOSENSORIALITAT – UN MÓN DE SENSACIONS
2. CONDUCTES DESADAPTADES O DISRUPTIVES
3. ALIMENTACIÓ

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).

4. CONTROL D’ESFÍNTERS
5. SON
6. RELACIÓ AMB ELS IGUALS

AUTOSENSORIALITAT
VIURE EN UN MÓN DE
SENSACIONS

•
•
•
•

PROBLEMES D’INTEGRACIÓ TRANSMODAL
AUTORREGULACIÓ
NO FILTRE, ES CAPTA TOT
DIFERENT MANERA DE PROCESSAR LA
INFORMACIÓ

• HIPERSENSIBILITAT. En alguns casos, no
sensibilitat: com el dolor o la temperatura
"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 a ninguna part“ (Ros Blackburn)

“També tenia rabietes quan em cansava o m’estressava per un excés de
soroll, com quan tocaven les trompetes en una festa de cumpleanys. Em
comportava com si se m’haguessin fos els ploms. Estava perfectament
bé i de cop estava en el terra patalejant i com una fera embogida”
(Grandin, 2006).
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Naoki Higashida
"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”.

28

• 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
Ros Blackburn

“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"
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“Jo ho veig tot. Per això no m'agraden els llocs nous. Si sóc en un lloc que conec, com ara casa
meva, l'escola, l'autobús, la botiga o el carrer, ja ho tinc gairebé tot vist d'abans i només m'he de fixar
en les coses que han canviat o s'han mogut de lloc. [...] Però la majoria de gent és gandula. Mai no
mira res. La gent fa el que es diu fer un cop d'ull, que és el mateix que rebotar o tirar pel dret [...]. La
informació que hi ha al seu cap és molt simple. Per exemple, si algú va al camp, la informació pot
ser: 1. Sóc en un camp ple de gespa; 2. Hi ha unes quantes vaques als camps; 3. Fa sol, però hi ha
algun núvol; 4. Hi ha alguna flor entre les herbes; 5. Hi ha algun poble a l'horitzó; 6. Hi ha una tanca
que voreja el camp i té una porta. I llavors ja no es fixa en res més, perquè es posa a pensar en
alguna altra cosa com ara “Mira que és bonic, això”, o “No sé si m'he deixat el gas obert”, o “No sé si
la Julie ja deu haver parit”. Però si sóc jo el que és al camp, em fixo en tot. Per exemple, recordo que
el 15 de juny de 1994 vaig ser al camp [...] i vaig observar les següents coses: 1. Hi ha 19 vaques al
camp, 15 de les quals són negres i blanques, i 4 són marrons i blanques; 2. Hi ha un poble a la
llunyania que té 31 cases i una església amb un campanar quadrat, sense punxa; [...]3. Hi ha una
bossa vella de plàstic d'Asda a la tanca i una llauna de Coca-Cola esclafada amb un cargol al
damunt, i també un tros llarg de corda taronja[...]”

HABILITATS ESPECIALS

Stephen Wiltshire
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“La meva emoció
fonamental és la por”
(Grandin, 2006)

PATIMENT
EMOCIONAL

“Per mi el món extern
és incomprensible i
m’aterroritza”
(Blackburn, 2010)

DESCONNEXIÓ

OBSESSIÓ

DESCONTROL

MÓN DE
SENSACIONS

COMPULSIÓ
RITUAL

ANSIETAT
CATASTRÒFICA
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De l’autosensorialitat i les estereotípies a …
“Una altra manera d’apartar-me del món
quan em sentia saturada per un excès de
soroll era balancejant-me i donant voltes.
Balancejarme em tranquilitzava. Era com
prendre una droga adictiva. Com més ho
feia, mes ho volia fer!” (Grandin, 2006).

… els interessos restringits …
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Rabietes - agressions
“Em vaig deixar caure damunt la gespa, vaig tornar
a repenjar el front a terra i vaig fer el soroll que el
pare anomena “gemec”. Faig aquest soroll quan
m'arriba massa informació al cap procedent del
món exterior. És com quan estàs enrabiat i et
prems la ràdio contra l'orella i la sintonitzes a mig
camí entre dues emissores fins que només
escoltes soroll blanc i llavors apuges el volum per
no escoltar res més que això i llavors saps que no
corres cap perill perquè no pots sentir res més”

• Entendre el motiu, segurament provocat per varis i intentar
diferenciar-los per actuar de manera diferent i anticipar.
• Pensar que, a vegades, positiu a nivell de desenvolupament:
NO i rabietes típiques de nen de 2 anys que vol diferenciar-se,
tenir identitat.
• Passar de l’aïllament a la relació genera angoixa, les rabietes i
agressions poden ser viscudes com un retrocés quan sovint
marquen un avenç.
• No permetre fer-se mal ni a ells ni als altres ni al material (a
vegades s’entén millor un dolor físic que mental). Sempre
ajudar-lo a reparar.

• Possibles motius ...
– Provocació: per viure les coses de forma previsible, causa
– efecte.
• Passar de funcionar de forma previsible a introduir cada cop
més canvis.
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– Dificultats tolerar frustració i espera
• Complir el que se li diu: “ara marxem a descansar” –
vol dir ara! Potser dir quan s’acabi aquesta activitat, ...
Temps molt abstracte: treball amb calendaris, ...!
Pensar grans dificultats per integrar sensacions (ex:
tomatelo, espera, ...)

– Problema de contenció de les emocions: excitació,
alteració dels altres de la classe, coses que no pot entendre
... el poden desbordar. Pensar hipersensibilitat (dificultats
integrar les sensacions) i dificultats tolerar canvis.
Expressió del malestar.
• Fer la funció que ell de moment no pot fer, contenir
(verbal, físicament, ...), esperant que poc a poc ho faci
ell de forma adhesiva, per a que més endavant ho
introjecti.
• Verbalitzar el que creiem que li està passant, sobretot
quan ja s’ha calmat!
• Introduir progressivament petits canvis a les rutines
• Treball de cos
• Tolerar desconnexions, estereotípies (cada cop menys
útils) ... i anar-ho treballant.

– Falta de recursos en la relació: vol relacionar-se i no sap
com. Pot portar a la fixació per alguns nens en concret
que potser pot imitar més fàcilment, controlar, funcionen
per causa – efecte, de forma previsible ...
• Intentar ajudar-lo a realitzar alguna activitat de pocs
nens, canviant, experiència d’èxit en la relació.
– Trobar límits

ALIMENTACIÓ
com a metàfora de la relació
amb el món

Esquema psicopedagògic
DRA. JÚLIA COROMINES
0. Núria Farrés. Imitació significativa: descriure sense ús de la paraula, com en
mirall, a través d'imitar exactament des del gest i l'emoció el que el nen està fent.
De forma ben concreta el nen veu "fora" el que hauria de ser pensat i viscuts "dins".
Ajudarà a fer els infants més conscients d’ells mateixos ajudant-los en el procés de
mentalització de sensacions i en el procés d’individuació.

Com entren i surten les coses, com es
processen, s’elaboren, ...un tipus de
relació entre el jo i el món, el dins el
fora, el tu i el jo ... Lligada a les
relacions socials, la vida en grup, la
imitació, ...

1. Nivell descriptiu: se sent contingut per les paraules. Verbalitzar què fa.
2. Suggerir la sensació que "sent o que hauria de sentir". Verbalitzar les parelles
d'oposats. Ex: què mullades tens les mans
3. Connectar l'experiència sensorial i el reconeixement d'aquest sentiment, el qual
serà bàsicament de satisfacció, de rebuig o dolor. “Això t’agrada, això no t’agrada”. Els
sentiments cal verbalitzar-los sempre amb les mateixes paraules
4. Estimular el record amb preguntes. Anticipar situacions noves i canvis amb suport
visual.

Problemes d’alimentació
• Per l’elaboració de les
• Propis del funcionament
pròpies angoixes lligades
mental autista. Pel
als processos normals de
símptomes propis de la
maduració psicològica
tríada autista:
• Interrelacionals (hàbits de
– problemes socials
la família, problemes de
– de comunicació
salut mental dels pares, ...)
– Imaginació
• Ambientals (prematuritat,
(alteració de la relació
ingressos, ...)
amb el món, vida en
grup, ...)

Conductes alimentàries en els nens autistes








Rares
Rigidesa
Exagerada selectivitat i restriccions alimentàries
Presència autosensorialitat
Bloquegen i a voltes reemplacen l’alimentació
Alteracions motòriques masticació i deglució
Aparició en situacions de canvis:
Selectivitat, restricció al servei de mantenir invariança,
indiferenciació.
Autosensorialitat per evadir l’ansietat catastròfica.
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Problemes propis pel funcionament mental
autista
 Hiper – hiposensibilitat (problemes d’integració transmodal) –
menjador de les escoles?
 Cerca de la sensorialitat
 No integració sensació – emoció - pensament
 No integració propi cos
 Bidimensionalitat (continent – contingut, problemes inici –
finals)
 Baixa tolerància a la frustració
 Necessitat d’immutabilitat, problema per acceptar els canvis
 Passivitat – activitat
 Problemes amb la seva pròpia agressivitat
 Dificultats per elegir i expressar el desig
 Problemes per associar i generalitzar
 Pica (menjar coses no comestibles)

Estratègies en l’alimentació
 Tractament global del problema. Hipotonia orofacial,
llenguatge.
 Importància de la detecció i el treball precoç
 Diferents apropaments per diferents professionals
 Bona HC
 Treball a través d’un vincle significatiu
 Importància no només de que mengin, de que tingui un
significat.
 Treball dels hàbits amb fe i límits clars
 Treball límits del propi cos, contingut-continent
 Estructura repetitiva. Tots els plats anticipables i recordarlos
 Poc menjar en cada plat
 No barrejar menjars, no enganyar, no forçar
 Deixar que juguin amb el menjar (posar nom a les
sensacions, Coromines)

Dificultats en el son

Control esfínters

•Dificultats en la pròpia regulació (desregulació de base) i en la
comprensió dels seus estats interns.
•Dificultats en la separació
•Falta de simbolització i imaginació

El control d’esfínters (2’5-3 anys) representa:
•Moment en què el nen petit comença a ser més autònom. És com un
«deixar de ser nadó», separar-se.
•Control del propi cos i de l’entorn.
•Procés que sempre comporta certa ambivalència. Regressions.

ESTRATÈGIES:
•Estructura repetitiva i anicipadora. Rituals per anar a dormir. Rituals
on la mare/pare hi siguin presents.
•Separacions progressives.
•Els espais a l’hora d’anar a dormir.
•Els objectes transicionals.
•Les pors i els terrors nocturns (dificultats en la simbolització).

Relació amb els altres
•
•
•
•

Comprendre un mateix per comprendre l’altre
Pot haver desig però manca de recursos
Necessitat mediador
Problemes de comunicació i de simbolització

Alguns dels nens amb TEA presenten dificultats en el control
d’esfínters:
•Integració del seu propi cos. Viuen el seu cos de forma plana.
•Viuen amb molt de pànic el fet d’anar al lavabo. És com perdre una
part del seu cos.(tallar ungles i els cabells).
•La autosensorialitat: les sensació de duresa interna sempre igual els
calma
•El control sobre l’altre i l’entorn.
•Forma d’expressar el malestar.

PROBLEMES O DIFICULTAS DE RELACIÓ AMB ELS IGUALS:
1. Necessitat de control de l’altre. L’altre com un objecte. La
provocació.
2. Funcionament per identificació adhesiva.
3. No capacitat d’empatia. No es poden posar en la pell de
l’altre.
4. Dificultats en la gestió i control de les seves emocions. No hi ha
filtre amb l’exterior i tot és viscut «a flor de pell».
5. Dificultats en les comprensió del món social que és,
essencialment simbòlic. Dificultats en la tolerància a la
frustració, l’espera, l’aplaçament del desig.
6. Poc interès per l’altre.
7. El seu món intern. Els seus interessos restringits
Hem d’entendre què hi ha al darrera d’aquestes dificultats en la relació amb
iguals. És ja una gran evolució si un nen amb un diàgnòstic de TEA comença a
tenir interés pel món que l’envolta i sobretot si és pels altres nens. Pot ser
també un moment de molt de patiment pel nen/ adolescent o persona amb
TEA. S’ha de sentir comprès i acompanyat ( psicoterapia, treballs de grup)
però a l’hora se li ha d’anar demanant rersponsabilitat en els seus actes i
capacitat de pensament i reflexió.

Important el treball amb els iguals
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FILMOGRAFIA
• Adam. Director: Max Mayer. USSA, 2009.
• Big Ban Theory (serie TV). CBS. Warner Bross. USSA, 2007.
• El pequeño salvaje. Director: Francois Truffaut. França, 1960.
• Maria y yo.
• Mary and Max (animació). Director: Adam Elliot. Austràlia, 2009.
• My name is Khan. Director: Karan Johar. Índia, 2010.
• Rain man. Dirtector: Barry Levinson. USSA, 1988.
• Temple Grandin. Director: Mick Jackson. USSA, 2010.

BIBLIOGRAFIA
•

Attwood, T. (2002). El síndrome de Asperger: una guia para la familia. Barcelona:
Paidós.

•

Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet (2012). Comprensión y abordaje educativo y
terapéutico del TEA. Barcelona: Horsori editorial.

•

Frith, U. (2004). Autismo: hacia una explicación del enigma. Madrid: Alianza Editorial.

•

Martos, J. y Riviere, A. (2000). El niño pequeño con autismo. Madrid: APNA.

•

Viloca, Ll. (2012). El niño autista: detección, evolución y tratamiento. Barcelona:
Edicions Carrilet.

Per entrar en la ment de persones amb TEA:
•

Grandin, T. (2006). Pensar con imágenes. Mi vida con el autismo. Barcelona: Alba. –
Autobiografia-

•

Haddon, M. (2007). El curiós incident del gos a mitjanit. 8a edició. Barcelona: La
Magrana de Butxaca. – Novel·la-

•

Stork, F. R. (2009). Marcelo en el mundo real. Barcelona: Grijalbo

•

Tammet, D. (2007). Nacido en un dia azul. Un viaje por el interior de la mente de un
genio autista. Barcelona: Sirio

•

Williams, D. (2012). Alguien en algun lugar. Barcelona: Nuevos emprendimientos
editoriales.

Petits vídeos a internet
• El viaje de Maria. Miguel Gallardo. Fundación Orange.
• Academia de especialistas. Miguel Gallardo. Fundación Orange.
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