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CARRILET: UN CENTRE ESPECÍFIC PER NENS i NENES AMB TEA 

 Cooperativa de professionals creada el 1974 per un grup de professionals que van 

detectar la necessitat d’atendre  nens i nenes amb TEA i les seves famílies.   

 Objecte Social de l’entitat:  

 Detecció, diagnòstic, orientació i tractament de les persones amb TEA. 

 Establir programes i serveis educatius i terapèutics per a cada cas particular. 

 Fer seguiment, suport i orientació a la família.  

 Formar, assessorar i supervisar altres centres i professionals. 

 Establir convenis amb centres universitaris i de formació, per al foment de la 

investigació i la formació d’estudiants durant i després de la seva formació.  

Promoure intercanvis amb centres d’altres ciutats i països.  



Centre Especial Carrilet, SCCL 

CENTRE                    

EDUCATIU i TERAPÈUTIC 

CARRILET 

 Escola  Específica per 

infants amb TEA 

[Concertada pel 

Departament d’Educació] i 

amb conveni amb el Servei 

Català de la Salut = Centre 

de dia específic per a nens 

i nenes amb TEA. 

 Es desenvolupen 

programes educatius i 

terapèutics per poder donar 

resposta a les necessitats 

dels infants.  

CENTRE DE 

TRACTAMENTS 

CARRILET 

 Espai de tractaments 

psicoterapèutics que atén 

des d’una perspectiva 

psicodinàmica i un 

plantejament 

interdisciplinar, amb 

l’objectiu de donar resposta 

a les necessitats 

psicològiques, socials i de 

desenvolupament de les 

persones amb TEA, TMG, 

TC i Trastorns de la Relació 

i la Comunicació.  

CENTRE DE RECURSOS, 

INVESTIGACIÓ i 

FORMACIÓ CARRILET 

 Centre de recursos 

específic, que neix amb la 

intenció de ser un espai de 

referència, investigació, 

formació, informació i 

recolzament a familiars, a 

altres professionals de la 

xarxa i a estudiants.  

 

 
 

 

 



TRETS   FONAMENTALS DE LA NOSTRA INTERVENCIÓ 

Comprensió psicodinàmica dels Trastorns de l’Espectre Autista. (...”el psicoanalisis 

enfatiza el trato adecuado de dolor emocional como elemento central del crecimiento mental” 

 Referent del departament de psicologia i psiquiatria per a cada alumne, durant 

tota la seva estada al nostre centre (i la resta d’escolaritat) 

 Complementarietat del treball educatiu i terapèutic coordinat amb altres dispositius 

de la xarxa socio-sanitària i educativa. 

 Equip interdisciplinari, coordinat amb altres dispositius de la xarxa socio-educativa i 

educativa. 

 Treball intensiu d’acompanyament i recolzament a les famílies.  

-Atenció segons les necessitats: reunions, orientacions, seguiments,… (psicòlegs) 

-Contacte diari: aspectes importants i síntesis de la jornada (personal atenció directa)  

-Grups d'autoajuda (pares i germans)  



DEFINICIÓ I EVOLUCIÓ DEL CONCEPTE D’AUTISME  

FINS L’ACTUAL TEA 



Trastorn psicobiològic 
intercomunicació, la interacció 

i la flexibilitat mental 

30 primers mesos de vida 

Deteriorament emocional i 
cognitiu 

Una de les patologies més 
greus del desenvolupament, 

conducta i comunicació. 

Llúcia Viloca (2003) 

QUE ÉS L’AUTISME 



Simptomatologia del TEA.  
Triada de Lorna Wing (1981)  

1. Relació Social 

2. Comunicació 

3. Llenguatge 

4. Flexiblititat 

5. Imaginació 

6. Sentit de l’activitat 



DESCRIPCIÓ CLÍNICA I SIMPTOMATOLOGIA 



TEA: contínuum en 6 dimensions  
(Wing, 2011) 

DIMENSIONS 

Relació social Aïllament total Relació inadequada 

Comunicació  Absència Conversa amb absència de reciprocitat 

Llenguatge Mutisme Conversa fluida però amb neologismes, parla 
robòtica... 

 

Imaginació No joc simbòlic Joc caòtic, fantasia extranya 

Flexibilitat Estereotípies motores Rigidesa, rituals i necessitat d’ anticipació de la 
novetat 

Sentit activitat Conducta repetitiva no metes vitals, propòsits 

Cada dimensió té 4 nivells de símptomes 



1. Aïllament complert. Sense afecció a les 

persones específiques. A vegades 

indiferenciació persones/coses 

2. Impressió d’incapacitat de relació,però 

vincle amb alguns adults. No amb iguals. 

3. Relacions induïdes, infreqüents i unilaterals 

amb iguals. 

4. Alguna motivació per relacionar-se amb 

iguals (manca d’empatia i de comprensió de 

subtileses socials) 

1. TRASTORNS QUALITATIUS DE LA 

RELACIÓ SOCIAL 
Manifestacions clíniques i símptomes 

•Alteració en l’ús de comportaments no 

verbals que regulen la interacció social:  

–Alteració de l’expressió facial. 

Expressions facials limitades (rígides, no 

comunicatives, falta de somriure social...). 

–Disminució de gestos comunicatius: 

convencionals, descriptius, 

d’assenyalament... 

–Contacte visual inusual  

 

•Problemes en les relacions amb els iguals: 

–“Aïllat”. No interacció amb els demés. 

Tancat en maniobres autosensorials i els 

propis interessos. 

–Passiu socialment.  

–Actiu inadequat. Vol relacionar-se però no 

sap com.  

 



1. Manca de comunicació, entesa com a “relació 

intencionada amb algú sobre alguna cosa”. 

2. Activitats de demanar amb l’ús instrumental de 

les persones, però sense signes. 

3. Signes de demanar. Només hi ha una 

comunicació per a canviar el món físic. 

4. Ús de conductes comunicatives de declarar, 

comentar, etc.( no solament pretenen canviar el 

món físic). Poques declaracions “internes”. 

2. TRASTORNS DE LES FUNCIONS 

COMUNICATIVES 

1. Mutisme total o funcional (emissions verbals 

no comunicatives). 

2. Llenguatge ecolàlic o paraules soltes. 

3. Ús de frases (“creació formal” espontània). 

No hi ha discurs o conversa. 

4. Llenguatge discursiu. Capacitat de conversar 

amb limitacions. Alteracions subtils de les 

funcions comunicatives i de la prosòdia del 

llenguatge. 

3. TRASTORNS DEL LLENGUATGE 



Manifestacions clíniques i símptomes 

 

Retard o absència total de llenguatge oral, i no s’intenta compensar per 

altres mitjans. Dubtes en quan a la comprensió. 

Poden demanar només objectes que estan davant de la seva vista. 

Invenció de paraules o atribucions de nous significats a paraules existents. 

Llenguatge repetitiu. 

Problemes per iniciar i/o mantenir la conversa. 

Qualitat inusual de l’entonació, volum, ritme, velocitat 

Inversió pronominal. 

Dificultat de decisió, de dir “si” o “no” …  

Ús de paraules o frases excessivament formals. 



1. Absència de joc simbòlic i activitats 

imaginatives. 

2. Jocs funcionals elementals, induïts des de 

fora, poc espontanis, repetitius. 

3. Ficcions estranyes, generalment poc 

imaginatives i amb dificultats per a 

diferenciar ficció i realitat.  

4. Ficcions complexes, utilitzades com a 

recurs per aïllar-se. Limitades en contingut. 

4. TRASTORNS I LIMITACIONS DE LA 

IMAGINACIÓ 

1. Estereotípies motrius simples (braceig, 

balanceig, etc.) 

2. Rituals simples. Resistència a petits canvis. 

Tendència a seguir els mateixos itineraris. 

3. Rituals complexos. Afecció excessiva i estranya 

a certs objectes. 

4. Continguts limitats i obsessius de pensament. 

Interessos poc funcionals, no relacionats amb el 

món social en sentit ampli, i de gamma limitada. 

5. TRASTORNS DE LA FLEXIBILITAT 

MENTAL I DE LA CONDUCTA 



1. Predomini massiu de conductes sense propòsit 

(corredisses, ambulació, etc.). 

2. Activitats funcionals molt breus i dirigides des de 

fora. 

3. Conductes autònomes i prolongades de cicle 

llarg, amb un sentit que no s’entén bé. 

4. Consecucions complexes (cursos, cicles 

escolars), però que no s’integren en la imatge 

d’un “jo projectat en el futur”. Motius d’èxit 

superficials, externs i poc flexibles. 

6. TRASTORNS DEL SENTIT DE 

L’ACTIVITAT PRÒPIA 



ETIOLOGIA 



Etiologia- multicausal 

 
Davant de la simptomatologia peculiar i polimorfa de l’autisme s’entén que s’hagi 

especulat sobre els possibles mecanismes subjacents per entendre l’ORIGEN 

DELS SÍMPTOMES. 

 

•Bases cognitives 

 

•Bases neurològiques 

 

•Bases genètiques 

 

•Bases ambientals 

 

 
 

 

 

 



 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 

 

 

Bases cognitives 



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

 

 

http://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=autisme&source=images&cd=&cad=rja&docid=5C1ySlkbUZif5M&tbnid=jKXHNyYYgInsAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.participate-autisme.be/go/nl/what_is_autisme/theorieen_over_autisme/theory_of_mind_hypothese.cfm&ei=1ecOUY6xEfGa1AXOkoDoDA&bvm=bv.41867550,d.d2k&psig=AFQjCNHPrLKmKf6rIYmGzbDQzVITU6-geA&ust=1360017577642426


 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 

 



 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. 

 



 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)  

   

 

 
 
 
 



 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. 

 



El nadó neix amb una tendència a la 

vinculació i amb capacitat per imitar 

 

(Meltzoff & Moore, 1977, 1983, 1989, 1997) 

Fenòmen de ressonància emocional 

 

• ALHORA MOTRIUS I SENSORIALS 

 

• FUNCIONS: 

 

• PER CONÈIXER LES INTENCIONS 

 

•  ACCÉS DIRECTE AL MÓN DELS ALTRES. 
SIMULACIÓ encarnada (Gallese et al., 2012)  i 
ressonància IMMEDIATA ) – EMPATIA 

 

• APRENENTATGE PER IMITACIÓ 

 

• AJUDEN A LA DIFERENCIACIÓ (ESTAT DEFAULT ) 

 

Bases neurològiques  

http://www.youtube.com/watch?v=k2YdkQ1G5QI


Neurones  
mirall donen 
Suport a la 

empatia 

Empatia:  
Indicador 
important 
del grau 

de desenv. 
mental 

Empatia: 
Implica la 
capacitat 
d’elaborar 
una teoria 
de la ment 

Teoria de  
la ment: 
atribució i  
reconeixement 
d’estats 
mentals, in- 
tencionals i 
motivacions  
pel que fa 
a un mateix 
i altres 

A més gravetat del TEA menor activitat en les NM 

 



-Teoria de la infraconnectivitat neuronal.  

 

Les alteracions en les minicolumnes, l’elevada densitat d’espines dendrítiques al còrtex 

i el patró migratori anòmal, donen suport a aquesta teoria.  



Bases genètiques  
Els estudis, fins al moment, mostren alteracions en pràcticament tots els 

cromosomes. 

 

•Els estudis en famílies afectades detecten un risc de 25-40 veces mes gran 

que en la població general. 

•Es conclou, fins ara, que és un trastorn poligènic amb un índex d’heretabilitat 

estimat en 0.9. 

•L’espectre autista mostra una continuïtat amb l’anomenat fenotip ampliat, 

manifestacions autístiques lleus en familiars directes de nens amb aquest 

trastorn.  Podem trobar germans/pares amb alteracions del llenguatge, 

funcionament social pobre, personalitat rígida o perfeccionistes, alteració en 

la cognició social, dèficit en el control executiu i biaixos en el processament 

de la informació. 

•Metabolopaties que poden associar-se a símptomes de l’autisme: s’han 

trobat alteracions en el metabolisme serotoninèrgic i en la oxitocina, cosa que 

repercutiria en la conducta social (article). Recordem que la serotonina intervé 

en funcions fisiològiques com son, control d’estrés, gana o Tº corporal; la 

oxitocina involucrada en formació de relacions de confiança i contacte. 

 



Bases ambientals 

- Factors prenatals. Durant el període de gestació certs tòxics poden alterar el 

neurodesenvolupament i generar fetopaties. 

 

- Factors perinatals. Com la prematuritat que té una gran repercussió en el 

neurodesenvolupament. 

 

- Factors postnatals. Entorns privats de relació. 

 



COMPRENSIÓ DEL FUNCIONAMENT MENTAL 

DE LA PERSONA AMB AUTISME 
 

PERQUÈ ES DONEN DIFICULTATS EN LA SIMBOLITZACIÓ I 

APRENENTATGES? 

 



La primera font d’aprenentatge és el vincle mare – nadó  que 
proporciona: 
 
- Una experiència plaent 
 
-Font de seguretat i contenció. Afavoreix la motivació per descobrir. 
 
-El permet poder tolerar millor la frustració, i així anar desenvolupant el 
seu pensament. 
 
-L’afecte permet registrar l’experiència en la memòria per evocar i 
reconstruir els records.  
 

 

 

REQUISITS BÀSICS PER QUE ES DONI EL PROCÉS D’APRENENTATGE 

 

 



 FALLA EN LA INTERSUBJECTIVITAT PRIMÀRIA 

 

•  Manca la predisposició biològica per relacionar-se amb l’expressió emocional i 

les actituds dels altres (Muratori i Hobson) 

 

•  Disminució de les neurones que connecten les sensacions i les emocions 

(Viloca) 

 

•  Alteració de la capacitat del neonat d’imitar les expressions facials (Meltzoff i 

Gopnik) 
 
 
 

TEORIES PSICOLÒGIQUES SOBRE L’AUTISME 

 

 



 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. 

 



 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)  

   

 
 
 



 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 
 
 
 



Referent social 

Base segura a la que tornar 

Experiment abisme visual  

12 – 18 mesos. SOCIO-EMOCIONAL 

“The visual Cliff”: https://www.youtube.com/watch?v=p6cqNhHrMJA 



 

  Treballar de forma intencional prerequisits per a la comunicació verbal 

 

 ALTERACIONS DE REFERÈNCIA CONJUNTA (Rivière)  

  

  



12 – 15 mesos. LLENGUATGE I COMUNICACIÓ  

 

 

                                                         
PREVIS COMUNICATIUS 

Gestos convencionals: moure la mà 
per dir adéu, sí - no amb el cap.   

Gestos descriptius: representar 
amb les mans que un objecte és 
molt gran – petit 

Senyalar* amb el dit índex:  

Protoimperatiu, protodeclaratiu 

Resposta al nom (15 mesos)* 

 

COMPRENSIÓ D’ORDRES 
SIMPLES (“agafa les sabates) 

 

SA: No senyala, no resposta al 
nom, no gestos comunicat 

observar si senyala i fa gestos 
espontàniament, cridar-lo pel 

nom 

PRIMERES PARAULES 

Evocació d’objectes i éssers no 

presents 

 “Per a comprendre el que 

diu l’altre no és suficient 
entendre les seves paraules, 
s’ha de comprendre el seu 
pensament”. 
VIGOTSKY 



 DIFICULTAT D’ACCÉS A LA SIMBOLITZACIÓ 

 

 Simbolitzar suposa ser capaç de representar-se una realitat no present: 

imaginació, joc, evocació, generalització, categorització,.... 

 

   

• Permanència de l’objecte   Objectes transicionals  

 

• Equació simbòlica 



 ALTERACIONS GREUS DEL PROCESSAMENT SENSORIAL I LA SEVA 

INTEGRACIÓ EMOCIONAL I COGNITIVA 

 

 •  Manca de connexions entre els diferents canals sensorials (Brazelton, Bion i 

Stern) 

 

•  Fixació en sensacions unidimensionals, desconnectades de l’emoció i de la 

representació mental (Viloca) 

 

•  Desmantellament (Meltzer, 1979) 

 

•  Hipersensibilitat a determinades sensacions o memòria perceptiva o fotogràfica 

extraordinària (Viloca) 

 

 

 

 



  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 

 

 



9-14 mesos. SOCIO-EMOCIONAL 

 

 
 

 

Resposta 
a l’atenció 
conjunta 

Iniciació 
espontània 
d’atenció 
conjunta 

Diàleg 
Sincrònic 

Presa de 
torns  

Interès en 
compartir 

jocs 

El dèficit de la 
intersubjectivitat 
secundària conseqüència 
de les  disfuncions de base: 
preferència contingència 
perfecte, no curiositat, no 
iniciar la relació. 

 
Intersubjectivitat secundària.  

Atenció conjunta* 

SA: No senyala, no segueix dit 
adult 

Senyalar alguna cosa a distància/ 
observar si senyala espontàn. 

TOMASELLO, 2005 



CONSEQÜÈNCIES DE LA INDIFERENCIACIÓ 

- No hi ha consciència d’un altre ni identitat pròpia.  
- No empatia (per excés o defecte) 
- Només existeix allò que és visible i per tant, 
no hi ha representació mental d’allò absent. 
 
 
 
 
 
-Entorn viscut com hostil. Senten POR! 
-Hipersensibilitat 
-No tolerància a la frustració 

 
“Cuando estamos atemorizados no funcionamos ni nos sentimos bien. 
Los autistas nos encontramos casi siempre así.” 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 


