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RESUM:  

 

Els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament (TGD) són una disfunció neurològica crònica 

que són evidents des d’edats primerenques en la interacció social, comunicació i comportament 

d’aquests nins. Per abordar aquest tema, revisarem la seva classificació, etiologia, característi-

ques, llenguatge i les possibles orientacions per a la intervenció en les aules. Per a després, 

passar a la presentació de tres materials útils per introduir a les aules, i facilitar la vida i apre-

nentatge dels nins amb aquesta dificultat. Els materials presentats són una agenda visual per 

estructurar i organitzar el dia a dia dels alumnes, un sistema de comunicació alternatiu i aug-

mentatiu per aquells nins que no han desenvolupat el llenguatge i així presentar una alternativa 

per poder comunicar-se, i per últim un tríptic informatiu Trastorns Generalitzats del Desenvo-

lupament per als familiars dels nins, ja que són una peça molt important en la intervenció dels 

nins i han d’estar ben informats sobre aquestes dificultats.  

 

PARAULES CLAU:  

Autisme; Llenguatge; intervenció; agenda visual; SAAC; tríptic informatiu.  
 
SUMMARY:  
 
The Pervasive Developmental Disorders are a chronic neurologic dysfunction which are evident 

since early ages in social interaction, communication and behaviour of these children. To board 

this theme, we will review its classification, etiology, characteristics, language and its possible 

orientations for intervention in classrooms. For later, pass to presentation of three useful 

materials for introduce to classrooms and make life and learning easier of children with this 

difficulty. The materials are a visual diary for structure and organize the students day, an 

augmentative and alternative communication system for those children who haven’t developed 

the language and so present an alternative to communicate, and finally a triptych to inform of 

the Pervasive Developmental Disorders from families of children, as they are an important piece 

in the intervention of children and they must be informed of this difficulties.  

 
KEY WORDS:  
Autism; language; intervention; visual diary; AAC; information triptych.   
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INTRODUCCIÓ: 

 

La primera descripció de l’autisme es va realitzar per primera vegada per Leo Kanner, 

psiquiatre austríac, en 1943. Al seu article, Autistic disturbances of affective contact (Els 

trastorns autistes del contacte afectiu) publicat a la Revista Nervous Child, en la que va exposar 

detalladament les característiques conductuals especials observades en onze nins, definint el 

terme early infantile autism (autisme infantil precoç). Poc temps després, en 1944, Hans 

Asperger, metge vienès, va observar les característiques similars de quatre nins, utilitzant el 

terme autístic psychopathy (psicopatia autista), en l’article “Die Autistischen Psychopathen im 

Kindesalter” (La psicopatia autista en la infància), va descriure amb les seves pròpies 

observacions les mateixes característiques principals proposades per Kanner. Sense conèixer 

els treballs respectius, tant Kanner com Asperger varen definir el terme d’autisme.  

 

Aquest autisme descrit per Kanner i Asperger, és un trastorn que afecta tres vessants; la 

interacció social, la comunicació i el raonament i comportament dels nins. Dificultats que es 

poden veure reflectides en molts alumnes en les aules d’Educació Infantil i Primària.  

 

Per tant, és important el coneixement de les característiques dels trastorns tant pels mestres 

d’Audició i Llenguatge, com per als mestres d’Educació Infantil i Primària, quines són les 

patologies d’aquest trastorn, el llenguatge i comunicació, classificació,  orientacions per a la 

intervenció i possibles recursos didàctics per facilitar la seva adaptació a les aules. D’aquesta 

manera, l’objectiu del treball és una recerca i síntesi d’aquests coneixements, es pretén situar al 

lector enfront a les característiques tant lingüístiques com psicològiques dels nins autistes.   
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1. OBJECTIUS:  

Amb aquests treball es pretenen assolir els següents objectius:  

 

1.! Investigar i sintetitzar informació sobre els Trastorns Generalitzats del 

Desenvolupament.  

 

2.! Establir quines són les característiques psicològiques i lingüístiques, i aquelles 

orientacions per a la intervenció dels nins amb Trastorns Generalitzats del 

Desenvolupament dins les aules d’Educació Primària.  

 

3.! Realitzar la elaboració de diversos recursos didàctics a partir de la recerca i síntesis de 

la informació obtinguda.  

 

2. METODOLOGIA:  

Per a la realització del treball, he recorregut principalment a articles de revistes, documents i 

llibres de biblioteques públiques per a cercar la informació necessària per a realitzar la 

fonamentació teòrica del treball. He trobat moltíssim material i informació, això m’ha duit a fer 

una síntesi i anàlisi de tota aquella informació obtinguda per poder estructurar i elaborar el 

treball.  

 

Una vegada realitzada la síntesi i anàlisis del material, a partir d’aquest m’he plantejat quins 

eren els recursos didàctics més adients per elaborar per als nins amb Trastorn Generalitzat del 

Desenvolupament. Posteriorment, he passat a l’elaboració del materials, cercant fonamentació 

teòrica d’aquest, plantejant quins objectius assolia cada un dels material, quin funcionament 

tenia i la seva avaluació.  

 

Per tant, el meu treball s’ha desenvolupat a partir de dos eixos clarament definits: una primera 

part de fonamentació teòrica i síntesi per obtenir informació dels Trastorns Generalitzats del 

Desenvolupament, i una segona part, en la qual he creat tres materials per introduir a les aules 

a partir de les orientacions per a la intervenció dels nins amb Trastorns Generalitzats del 

Desenvolupament.  
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3. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL:  

3.1 TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPAMENT, CLASSIFICACIÓ 
I PREVALENÇA:  

 

Els Trastorns de l’Espectre Autista (TEA), també coneguts com a Trastorns Generalitzats del 

Desenvolupament (TGD), segons la Guia de Pràctiques Clínica (GPD) (2009: pàg 21), els de-

fineix com “una disfunció neurològica crònica amb una forta base genètica que des d’edats 

primerenques en la qual es manifesta en una sèries de símptomes basats en la tríada de Wing, 

en la interacció social, comunicació i flexibilitat en el raonament i comportament”. Per tant, 

Wing considera que els nins que presenten trastorns de l’espectre autista mostren aquesta tríada 

de deficiències socials, amb independència de l’existència o no d’altres símptomes.  

 

D’acord els criteris del DSM-IV (1995: 69), Manual de Diagnòstic i estadístic dels trastorns 

mentals, en els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament s’inclouen els següents:  

 

-! El Trastorn Autista o Autisme clàssic  

-! El Síndrome de Rett.  

-! El trastorn desintegratiu de la infància.  

-! El Síndrome d’Asperger.  

-! El trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat o autisme atípic.  

 

Més recentment, el DSM-V (2013: 31) engloba els TGD o Trastorns de l’Espectre Autista en 

els Trastorns del Neurodesenvolupament (TN), sense especificar els criteris de diagnòstic de 

cada una dels trastorns que inclouen els TGD o TEA. Aquests Trastorns del Neurodesenvolu-

pament són trastorns que es manifesten de manera precoç en el desenvolupament i és caracte-

ritzen per un dèficit el del desenvolupament que produeix deficiències del funcionament perso-

nal, social, acadèmic i ocupacional. Els DSM-V (2013: 50) inclou els TEA (que inclou el tras-

torns anomenats autisme de la primera infància, autisme infantil, autisme de Kanner, autisme 

d’alt funcionament, autisme atípic, trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat, 

trastorn desintegratiu de la infància i trastorns d’Asperger) dins d’aquests trastorns (TN) regis-

tra a la seva gravetat i ens inclou una taula que amb els especificadors de gravetat es pot utilitzar 

per descriure la simptomatologia actual, que veurem reflectida en apartats posteriors del treball.  
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Per poder entendre els diferents trastorns que formen part dels TGD, farem una descripció  a 

partir de la classificació del DSM-IV, ja que venen més especificades quines les seves caracte-

rístiques i criteris de manera més individual.  

 

Els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament (TGD) són el següents:  

 

-! El Trastorn Autista, segons Luz De Iudicibus (2011: 16) es caracteritza per un desen-

volupament deficient de la interacció i comunicació social i un repertori restringit d’ac-

tivitats i interessos.  

 

-! El Síndrome de Rett, en el Trastorno del espectro autista. Estrategias educativas para 

ninos con autismo (n.d.: 4), de la Universitat Internacional de Valencia, el defineix com 

procés degeneratiu i progressiu del sistema nerviós central que es manifesta per un tras-

torn global del desenvolupament de la persona afectada. Es caracteritza per presentar-

se casi exclusivament en nines i per produir-se una regressió notable en les habilitats 

motores i del llenguatge tres un desenvolupament normal durant els primers 18 o 24 

mesos de vida.  

 

-! El trastorn desintegratiu de la infància, també especificat en el Trastorno del espectro 

autista. Estrategias educativas para ninos con autismo (n.d.:  4), de la Universitat In-

ternacional de Valencia, sol aparèixer a partir dels dos anys és de caràcter regressiu i de 

vegades d’evolució lenta, moltes vegades no es pot diagnosticar fins als deu anys, mol-

tes vegades el mestre juga un paper important en la seva detecció. Les alteracions vénen 

donades en les àrees habituals de l’espectre autista: desenvolupament del llenguatge, 

funció social i habilitats motrius.  

 

-! El Síndrome d’Asperger, es considera una forma d’autisme en el qual els pacients no 

mostren tenir habilitats socials, amb una baixa coordinació i concentració, i un tret res-

tringit d’interessos; el seu llenguatge es considera normal i la seva intel·ligència normal 

o superior. (Álvarez-Alcántara, 2007: 269) 

 

-! El trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat o autisme atípic, es mostren 

dificultats severes i generalitzades en el desenvolupament de les habilitats de comuni-

cació verbal i no verbal, en les interaccions socials, comportament i interessos, i en 
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activitats estereotipades, però no es compleixen amb els criteris per a ser classificats en 

alguna de les quatre formes descrites. (Álvarez-Alcántara, 2007: 269) 

 

Pel que fa la prevalença dels TGD, segons el Centre de Control i Prevenció de Malalties dels 

Estats Units (CDC), reflexa que aproximadament 1 de cada 68 nins s’ha diagnosticat amb TGD 

segons les estimacions d’Autisme i la Discapacitat del Desenvolupament del CDC Xarxa de 

Seguiment. S’ha observat que es manifesten a tots els grups racials, ètnics i socioeconòmics i 

que és aproximadament 4,5 vegades més comú entre nins (1 de 42) que entre les nines (1 de 

189). D’aquesta manera els estudis realitzats a Àsia, Europa i Amèrica del Nord consideren que 

la prevalença dels TGD és d’entre 1% i el 2%.  

 

3.2 ETIOLOGIA:  

 

Els TGD no s’expressa com una malaltia especifica, ja que no té una etiologia determinada, es 

considera un síndrome que provoca una disfunció neurològica manifestada per un trastorn 

profund de la conducta. Als darrers anys, s’ha demostrat que l’etiologia genètica és més 

freqüent del que es pensava. (Rodríguez i Rodríguez, 2002: 72).  

 

Segons la GPC (2009: 22), el TGD afecta en diferents graus d’intensitat entre les persones que 

el presenten, així com diferents evolucions que dependran de les diferents àrees del cervell 

implicades, amb la possibilitat de tenir diferents etiologies. Els avanços recents, indiquen la 

importància d’una etiologia genètica i d’alguns possibles factors ambientals que provocaran 

alteracions cerebrals primerenques.  

 

En l’etiologia genètica, es considera responsable la causa dels TGD l’alteració d’un conjunt de 

gens interdependents, la interacció d’aquest gens (15 a 20 gens) pot provocar un fenotip 

característic dels TGD amb graus d’intensitat variable. Pel que fa, segons Rivas, López i 

Toboada (2009: 114 i 115), algunes de les causes ambientals dels TGD podrien ser la carència 

nutricional i vitamínica associades a trastorns metabòlica, a la contaminació ambiental, a 

deficiències immunitàries i tòxiques patògenes que poden danyar el cervell, l’exposició a 

determinades substàncies tòxiques duran els primers estadis primerencs de la formació del 

cervell, la vacunació massiva, i per últim, problemes pre- i perinatal que poden provocar 

anomalies en el fetus associades a l’autisme.  
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3.3 CARACTERISTIQUES I CRITERIS DE DIAGNOSTIC DELS TGD: 
 

El diagnòstic dels Trastorns Generalitzats del Desenvolupament, segons Rodríguez-

Barrionuevo i Rodríguez-Vives (2002: 73), es basa en tres pilars simptomàtics fonamentals:  

-! El desenvolupament deficient de la interacció social.  

-! L’existència de problemes en la comunicació, que afecten el llenguatge comprensiu i 

parlat.  

-! Repertori restringit de l’activitat i interessos dels nins.  

 

Els trastorns es manifesten abans dels tres primers anys de vida.  

 

En la interacció social del nin, la comunicació no verbal com és el contacte visual, l’expressió 

facial i els gestos, es poden veure molt afectats en els TGD, amb una millora lenta durant 

l’evolució del procés. Els nins presenten una incapacitat per a relacionar-se amb altres nins. 

Aquesta absència de reciprocitat social o emocional, es fa evident quan els nins no participen 

activament en els jocs socials i prefereixen tenir activitats solitàries i utilitzar utensilis no 

apropiats per al joc.   

 

La comunicació es veu afectada tant en les habilitats verbals com en les habilitats no verbals, 

els nins poden presentar des d’un retard important en l’adquisició del llenguatge fins a una 

absència total d’aquest.  

 

Pel que fa al comportament, activitats i interessos els nins amb TGD solen presentar uns patrons 

de comportament molt restringits, estereotipats i repetitius. Poden alinear les seves joguines de 

la mateixa forma, imitar repetidament un tipus de comportament, rabietes ocasionades per 

canvis en l’ambient; ja sigui per l’ordre de les seves joguines o col·locar un nou element a la 

seva habitació; poden presentar activitats en forma de rutina com tornar a casa sempre per la 

mateixa ruta. També presenten estereotips corporals, com moure una mà o colpejar 

repetidament la taula amb un dit, i preocupar-se de fora exagerada per certs objectes (botons, 

trossos de tela, cordes...) i pel moviment d’aquests objectes o obrir i tancar-los.  

 

Segons Soto (1994: 49), Kanner descriu el Síndrome d’Autisme amb els següents trets:  

-! Incapacitat per establir relacions amb persones.  

-! Retard en l’adquisició de la parla.  
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-! Utilització de la parla per no comunicar.  

-! Ecolàlia retardada.  

-! Inversió pronominal.  

-! Activitat de joc repetitiva estereotipada.  

-! Carència d’imaginació.  

-! Bona memòria.  

-! Aspectes físics normals 

-! És diagnòstica en la primera infància.  

 

Per una altra part, hi ha diversos símptomes associats als TGD. Com veurem en l’apartat 

següent, El llenguatge en el Trastorns Generalitzats del Desenvolupament, en relació al 

llenguatge, els nins podem presentar des d’un trastorn semàntic-pragmàtic, que afecta la 

comprensió i producció del llenguatge; fins a casos greus on es presenta una agnòsia auditiva 

verbal, una incapacitat per descodificar el codi fonològic del llenguatge.  

 

Les habilitats cognitives dels nins poden ser molt irregulars, que varien des d’un retràs mental 

profund fins a capacitats superiors, com es pot presentar en el Trastorn d’Asperger. Els nins 

amb TGD, també tenen el risc de patir crisis d’epilèpsia (oscil·la entre el 30 i 40% dels nins); i 

per últim, poden presentar una incapacitat més o menys severa per respondre a estímuls 

sensorials, ja siguin dificultats auditives, visuals com tàctils, ja que poden presentar defensa 

tàctil, que es caracteritza per evitar el contacte amb altres persones. (Rodríguez-Barrionuevo i 

Rodríguez-Vives (2002: 73) 
 

El Manual de Diagnòstic i Estadística dels Trastorns Mentals, els DSM-IV(1995) i el DSM-V 

(2013), són les eines més emprades actualment per al diagnòstic dels TGD, aquest manual ens 

presenta les característiques de diagnòstic i símptomes. Al DSM-IV ens especifica els criteris 

de diagnòstic associats a cada una dels trastorns que formen part dels TGD. Al DSM-V els 

classifica a partir d’un conjunt de criteris establerts per a tots els trastorns que conformen els 

TGD i ens inclou una taula per especificar la seva gravetat (Annex 6).  

Com he dit anteriorment, ens centrarem en els criteris de classificació del DSM-IV (1995), ja 

que ens fa una descripció més detallada de tots aquells trastorns que conformen els TGD. Els 

criteris dels trastorns que presenta són els següents:  

 

-! Criteris per al diagnòstic del Trastorn autista o Autisme Clàssic (Annex 1).  
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-! Criteris per al diagnòstic del Trastorn de Rett (Annex 2).  

-! Criteris per al diagnòstic del Trastorn desintegratiu de la infància (Annex 3).  

-! Criteris per al diagnòstic del Trastorn d’Asperger (Annex 4). 

-! Criteris per al diagnòstic del Trastorn del desenvolupament no especificat o Autisme 

atípic (Annex 5).  

3.4 DETECCIÓ PRIMARENCA: 
 
En els TGD és fonamentals una detecció primerenca, ja que com ens diu Muñoz, Palau, 

Salvadó, & Valls (2006), la finalitat d’aquesta és la identificació primerenca dels possibles nins 

amb un TGD, per realitzar un diagnòstic i una intervenció tan aviat com es pugui. L’experiència 

de les últimes dècades mostra que una intervenció primerenca per a cada nin, duu a un millor 

pronòstic dels nins amb TGD.  

 

Per poder realitzar una detecció de problemes en el desenvolupament del nin, segons Salvadó, 

Palau, Rosendo, Orpí, Valls i Yunta (2005), en la Guia Médica y neuropsicologica del Autismo, 

és necessari conèixer les característiques generals sobre les fites que es consideren correctes en 

un desenvolupament normal del nin en cada edat especifica. D’aquesta manera, Siegel (1991: 

132), va elaborar una taula (Taula 1, Annex 7) en la que es troben les diferents adquisicions dels 

nins en les àrees de comunicació i social en funció de l’edat.  

 

En el SORF (Systematic Observation of Red Flags for Autism Spectrum Disorders in Young 

Children), es recullen els diferents signes d’alarma per a la detecció dels TGD, realitzats per 

Wetherby i Woods (2000) i recollides a la Guía Médica y neuropsicológica del Autismo. Recull 

29 ítems que s’agrupen en 5 àrees.  

 

Interacció social i reciproca 

-! Rebuig a la proximitat i el contacte social.  

-! Absència d’un contacte ocular apropiat.  

-! Absència d’expressions càlides i plaents junt amb  una mirada directa.  

-! Absència d’interès o plaer compartit.  

-! Absència de postura o moviments anticipatoris a respostes a una interacció.  

-! Absència de respostes a senyals contextuals.  

-! Absència de respostes al nom quan se’l crida.  

-! Absència de coordinació de la mirada amb l’expressió facial, gestos i sons.  



 13 

 

Gestos no convencionals:  

-! Ús de la mà de les persones com eina per mirar directament o contacte ocular.  

-! Absència del gest indicatiu de senyalar.  

-! Absència d’accions de mostrar.  

 

Sons i paraules no convencionals:  

-! Vocalitzacions atípiques.  

-! Encadenaments sil·làbics inusuals.  

-! Prosòdia inusual.  

-! Ecolàlies immediates.  

-! Ús repetitiu o idiosincràtic de paraules o frases. 

-! Absència de vocalitzacions comunicatives.  

 

Conductes repetitives i interessos restrictius:  

-! Moviments repetitius o postures del cos com braços, mans o dits.  

-! Moviments repetitius amb objectes.  

-! Interessos sensorials inusuals o exploracions inicials dels objectes.  

-! Interès o focalització excessiu cap a objectes particular.  

-! Absència de jocs amb una varietat de joguines o objectes.  

 

Regulació emocional: 

-! Po o angoixa a determinats objectes.  

-! Angoixa en retirar determinats objectes.  

-! Dificultats per calmar-se quan està angoixat.  

-! Canvis bruscos d’estat emocional o conductual.  

-! Nivell elevat d’alerta o respostes davant estímuls o situacions.  

-! Afecte pla o no reactiu a la interacció.  

-! Conductes desafiants.  

 

Segons Yunta, Palau, Salvadó i Valls (2006: 99), el Grup d’Estudis dels Trastorns de l’Espectre 

Autista de l’Institut de Salut Carles III (Ministeri de Sanitat i Consum) a Espanya, ha elaborat 

un consens sobre els paràmetres pràctics i el procés a seguir amb l’objectiu de garantir una 
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detecció primerenca i eficaç dels TGD. Dit consens seguit les línies de Filipek et at. El procés 

de detecció dels TGD, s’organitza en tres nivells:  

1-! Nivell 1: Vigilància del desenvolupament.  

2-! Nivell 2: Detecció Primerenca.  

3-! Nivell 3: Diagnòstic i establiment d’un programa d’intervenció primerenca.  

 

L’assistència en cada nivell és multidisciplinària, intervenen serveis medico-sanitaris, educatius 

i social. 

 

Amb la revisió de diversos documents i llibres, hi ha diversos autors que destaquen la 

importància de realitzar la detecció dels TGD a partir d’aquests mateixos tres nivells o seguint 

les mateixes línies de diagnòstic a partir d’una identificació, detecció i diagnòstic específic 

(J.M. Hernández, et al (2005); E. Álvarez-Alcántara (2007); L. Luz de Iudicibus (2011)) 

 

El primer nivell, vigilància del desenvolupament, consisteix en realitzar una vigilància dels nins 

dins un programa de seguiment del desenvolupament a les escoles infantils, per aportar als 

pediatres i educadors una certesa que el nin realitza un desenvolupament norma. El control del 

desenvolupament, és realitza una vigilància d’aquest desenvolupament mitjançant escales el 

desenvolupament, com són l’Inventari del Desenvolupament de Battelle (1989) o l’Escala del 

Desenvolupament de Bayley II (1992), durant els primers anys de vida, ja que per identificar 

els TGD és important la vigilància entre els 12 mesos i els 4-5 anys de vida. (Yunta, et al. 2006: 

99).  

 

El segon nivell, la detecció especifica, si hi ha sospites que el nin no realitza un 

desenvolupament normal i es detecten senyals d’alerta, passem a realitzar aquesta detecció 

especifica del TGD amb instruments de detecció específics per aquests, com són M-CHAT (The 

Modified Checklist for Autism in Toddlers), Robinse, 2001, ASQ (Autism Screening 

Questionnaire), Berument, 1999 o PDDST (Pervasive Deselopmental Disorder Screening 

Test), Siegel, 1998. (J.M. Hernández, et al (2005: 240) 
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Fonts: J.M. Hernández, et al (2005: 242) 

 

 

Per últim, el nivell 3, la següent passa és la planificació i aplicació d’un programa d’intervenció 

individualitzat i creat d’acord les necessitats, habilitats i dificultats dels nins amb TGD. Els 

programes d’intervenció hauran d’incloure uns continguts curriculars, un suport en l’entorn 

d’aprenentatge, unes activitats rutinàries i molt estructurades per afavorir la predicció i 

anticipació de les tasques, un abordatge funcional dels trastorns de conducta, amb una 

continuïtat dels programes des dels cursos d’Educació Infantils fins a Primària i una implicació 

de les famílies. Aquests nivells, els treballarem més concretament en l’apartat posterior, 

Orientacions per a la intervenció. (Yunta, Palau, Salvadó i Valls 2006: 99) 

 

3.5 EL LLENGUAGE EN ELS TRASTORNS GENERALITZATS DEL 
DESENVOLUPAMENT:  
 
Respecte a les alteracions de la comunicació en els nins amb TGD afecten tant a les habilitats 

verbals i no verbals. Aquests nins poden presentar des d’un Trastorn semàntic-pragmàtic, amb 

alteracions en la comprensió i producció del llenguatge; o casos més greus en els que es pot 

presentar una agnòsia auditiva, una incapacitat per descodificar el codi fonològic del llenguatge. 
(Rodríguez-Barrionuevo i Rodríguez-Vives, 2002: 74) 
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En la comunicació no verbals dels nins amb TGD és molt anòmala, podem trobar una absència 

d’expressió de sentiments, els nins no ploren encara que tinguin mal; no realitzen gestos 

naturals infantils com són senyalar objectes o ensenyar-los, mai miren als seus companys o 

saluden als seus familiars i amics i no afirmen ni neguen amb el cap.  

 
Pel que fa a les habilitats verbals, el llenguatge, com ens diu Artigas (1999: 119 i 120)  una de 

les principals preocupacions dels pares és el retard o l’absència del llenguatge que moltes 

vegades ve acompanyat amb la sensació que no comprenen els significats del llenguatge.  

 

Una peculiaritat dels nins amb TGD són les ecolàlies, repeticions de fragments lingüístics que 

han sentit, de vegades immediata i altres retardada. Les ecolàlies immediates, vegades poden 

ser fisiològiques en els primers períodes del desenvolupament, les ecolàlies retardades deuen 

ser un motiu de sospita elevada de TGD.  

 

En l’obra Autisme, un enfoque orientado a la formación en Logopedia, Martos i Pérez (2002: 

71-73), ens presenten quines són les dimensions i components del llenguatge que presenten 

alteracions.  

-! Components morfològics i sintàctics: seran els menys afectats, encara que es poden 

trobar omissions d’alguns morfemas i presentar anomalies en els sufixos temporals 

verbals, la comprensió i produccions de formes gramaticals. 

-! Aspectes fonètics: no presenten anomalies específiques per a l’adquisició i 

discriminació de sons.  

-! Componen prosòdic: es poden presentar alteracions tant en l’entonació, to de veu, 

volum i ritme de les seves emissions o en la comprensió de la prosòdia utilitzada pels 

altres. També poden presentar dificultats per captar la ironia, humor i estats d’ànim.  

-! Component semàntic: presenten problemes per assignar un significat figurat i 

limitacions per comprendre significats de termes (verbs, determinats, adverbis i 

preposicions. Les majors dificultats es reflecteixen en la comprensió d’oracions o quan 

constitueixen unitats majors de llenguatge (discursos i converses). El llenguatge està 

poc connectat, desarrelat i amb poca densitat semàntica.  

-! Component pragmàtic: componen més afectats, els seus actes de parla són limitats, no 

expressa pensament i comentaris. No entenen les claus no lingüístiques, del 

coneixement del món i de la ment per poder seguir una conversació amb l’interlocutor. 
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I per últim, són evidents les anomalies funcionals en les pautes de comunicació com són 

els gestos comunicatius, la mirada, entonació i llenguatge corporal. 

 

Per una altra part, Rapin, citat per Artiagas (1999), defineix en l’autisme síndromes del dèficit 

lingüístic, que no difereixen essencialment dels descrits en els nins no autistes. Aquests 

trastorns del llenguatge descrits en l’autisme són els que trobem a la següent taula:  

 
Fonts: (Artiagas, 1999: 120) 

 

L’agnòsia auditiva verbal: incapacitat per descodificar el llenguatge, encara que a diferència 

dels nins difàsics, els nins amb TGD no mostren esforços per comunicar-se mitjançant medis 

verbals (dibuixos i gestos). Els autistes amb aquesta disfunció solen ser el més greus i se sol 

presentar un retard mental, que accentua el trastorn.  

 

Síndrome fonològico sintàctic: és el més habitual en trastorns autistes com no autistes, presenta 

una semàntica i gramàtica pobra, acompanyada d’una vocalització deficient. Si la comprensió 

pot estar un més o menys alterada, sol manifestar-se com un trastorn expressiu.  

 

Síndrome lèxic-semàntic: incapacitat per produir la paraula adequada al concepte o idea, degut 

a que se li afegeixen dificultats pragmàtiques.  

 

Síndrome semàntico pragmàtic: Bishop i Rosenbloom (1978) consideraven els trastorns 

semàntic-pragmàtica un problema molt lligat a l’autisme. El torn de paraula pot estar afectat, ja 

que no poden mantenir un torn de paraula correcte durant les conversacions, s’ha observat que 

els autistes tenen dificultats per passar del “rol del parlador” al “rol del que escolta”, i es 
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mantenen en el “rol del parlador”. Poden presentar dificultats en el contacte visual, clau 

fonamental per identificar el seu torn. Pel que fa a l’inici de conversació, els nins autistes 

presenten dificultats en l’inici i canvi de conversació, pel fet que no identifiquen les claus no 

verbals de l’interlocutor que indiquen un inici de conversa com són un contacte ocular, una 

entonació significativa o marcadors verbals.  

 

Per una altra part, en el llenguatge s’empren formes lingüístiques figurades: metàfores, doble 

sentit, significat implícit i formes de cortesia, girs gramaticals i formes sintàctiques que regulen 

l’ús social del llenguatge. Els nins autistes no saben interpretar més enllà de les pures paraules 

del llenguatge, i no poden interpretar allò que no es diu.  

 

Per últim, en la conversació és important repetir les frases, repetir la mateixa de forma diferent, 

reiterar conceptes difícils, és a dir, assegurar-se que el missatge arriba amb claredat i sentit per 

l’emissor. Els nins autistes poden interpretar la conservació dels adults com a correcta i que el 

problema està únicament en la seva capacitat de comprensió, per això mai realitzen preguntes 

o demanen aclariments.   

 

Mutisme selectiu: aquests nins presenten una bona capacitat per parlar normalment, però en 

determinades situacions (escola o amb desconeguts) no utilitzen el llenguatge. Molts aspectes 

del mutisme selectiu són similars als presentats en autistes de funcionament elevat o Síndrome 

d’Asperger, d’aquesta manera es considera que pot haver-hi una relació entre els diferents 

trastorns.  

 

Trastorn de la prosòdia: la prosòdia fa referència a l’entonació i ritme del llenguatge, en els 

nins amb autisme de funcionament elevat i Síndrome d’Asperger, es poden observar trastorns 

d’aquest tipus; el to de veu molt agut o pedant amb formes de veu molt peculiar. (Artiagas, 1999: 

120) 
 

 

3.6 ORIENTACIONS PER A LA INTERVENCIÓ:  
 
La intervenció de les dificultats dels diferents trastorns amb dificultats en la comunicació i el 

llenguatge, en el que estan inclosos els TGD, han d’anar de la mà de l’escola inclusiva, per 
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aquest motiu l’atenció a les dificultats del llenguatge es deu guiar a partir dels següents principis 

(Acosta Rodríguez, V. i Moreno Santana, A.Mª , 2007: 37):  

-! Proporcionar-se en contextos socialment significatius, en els llocs on els nins i nines 

poden interaccionar d'una manera natural amb els seus iguals i adults a través de 

relacions d'intersubjectivitat i on les necessitats comunicatives i els intents per 

comunicar-se siguin reals. 

-! Plantejar-la al llarg de tot el currículum. 

-! Inserta el llenguatge dins dels continguts que s'imparteixen a l'aula. 

-! Fomentar l'activitat conjunta i respectar la iniciativa de l'alumnat, donant-li 

oportunitats per comunicar-se. 

-! Estimular la interacció verbal amb els seus iguals. 

-! Encoratjar en l'alumnat amb dificultats del llenguatge l'observació del seu ús adequat 

que fan alguns dels seus companys i companyes. 

-! Valorar especialment els intents per comunicar-se, i no només la intel·ligibilitat de les 

seves produccions, com a base per a la construcció d'una intersubjectivitat que sustenti 

el posterior desenvolupament lingüístic. 

-! Incorporar també el treball amb les famílies, que podria concretar-se en accions com 

les següents: 

o! Fer partícips als pares i mares en les tasques d’observació i d'avaluació del 

llenguatge, implicant-los de forma activa en el procés, de manera que puguin 

proporcionar al professional una bona mesura comparativa de les 

característiques del llenguatge utilitzat pel nen o la nena amb dificultats a la 

seva casa i a l'escola. 

o! Ajudar a les famílies a reconèixer els progressos dels seus fills i filles en el 

desenvolupament del llenguatge. 

o! Incrementar en els membres de la família l'ús del modelatge, les repeticions, 

expansions, extensions i reformulacions quan interactuen amb els seus fills i 

filles. 

o! Ensenyar-los a fer preguntes adequades. 

 

D’aquesta manera, per a la intervenció de qualssevol trastorns del llenguatge i la comunicació, 

s’ha de realitzar a partir d’un model naturalista. Aquest model d’intervenció naturalista és aquell 

que té lloc en situacions ecològiques i li dona un paper important a les persones que conviuen 

amb els nins que tenen dificultats.  
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L’objectiu principal és aconseguir la comunicació entre tots els interlocutors que actuïn en una 

situació lingüística i comunicativa. A més a més, aquest model d’intervenció naturalista ha 

d’estar basat en un model col·laboratiu, ja que és vol facilitar la interacció entre els professors, 

els psicopedagogs i logopedes, és a dir una col·laboració de tots els especialistes que tractem 

amb l’infant amb dificultats. (Acosta i Moreno, 1999: 30 i 33) 

 

Segons Rodgla i Miravalls (n.d: 10), a la Guía pera la práctica educativa con niños con Autismo 

i Trastorno Generalizado del Desarollo: currículum y materiales didàctivos, els principal 

objectiu generals de la intervenció aniran dirigits a:  

-! Potenciar l’autonomia i independència personal.  

-! Desenvolupar les competències bàsiques d’autocontrol.  

-! Desenvolupar habilitats d’interacció social.  

-! Fomentar la capacitat de desenvolupar-se en el medi social.  

-! Desenvolupar estratègies de comunicació.  

-! Fomentar la intenció comunicativa  

-! Desenvolupar l’àrea acadèmica-funcional.  
 

A partir de l’anàlisi de diverses guies per a la intervenció dels TGD:  

-! Gallego (2012). Guia per la integració dels alumnes amb TEA en Educació Primària. .  

-! Aguirre, Álvarez, Agulo i Prieto (2008). Manual de Atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoto educativo derivades de Trastornos Generalizados del 

Desarollo.  

-! Rivero de Castro (2007). Guía para la Atención Educativa del Alumnado con Trastorno 

Generalizado del Desarollo (Autismo).  

-! Rodgla i Miravalls (s.n.). Guía para la pràctica educativa con ninos con Autismo y 

Trastorno Generalizado del Desarollo: currículum y materiales didácticos.  

-! Merino i García (2011). Guía de intervención dirigida a alumnado con autismo.  

-! Autismo Andalucía (2001). Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnes 

con Trastorno del Espectro Autista.  

 

Podem afirmar les següents pautes per a la intervenció en els Trastorns Generalitzats del 

Desenvolupament:  

-! L’aprenentatge s’ha de realitzar en contextos naturals per tal de realitzar una intervenció 

més comprensible i funcional.  
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-! Els programes d’intervenció  han de ser individualitzats i adaptats a cada nin, tenien en 

compte les seves capacitats.  

-! Utilitzar un llenguatge senzill, utilitzant una sola paraula o frase i si és necessària amb 

ajuda d’imatges o objectes.  

-! Oferir una organització dels espais i les rutines molt estructurada, ordenada i predictible. 

-! Utilitzar indicadors, claus visuals (fotografies, dibuixos, pictogrames, agendes 

visuals...) que informin de les activitats que es realitzaran en cada moment.  

-! Presentar situacions “d’aprenentatge sense errors”, per afavorir la motivació dels nins.  

-! Utilitzar sistemes alternatius de comunicació per facilitar el desenvolupament del 

llenguatge.  

-! Implicar a les famílies com un agent actiu en el procés d’ensenyament-aprenentatge i 

d’intervenció dels nins.  

 

La Guia per la integració dels alumnes amb TEA en Educació Primària, de Gallego (2012), 

ens afirma que la resposta educativa dels nins amb TGD s’ha de realitzar en tres nivells: centre, 

aula i alumne. 

 

En l’organització del centre, nivell centre, es cercarà una estructuració ambiental i temporal 

adequada per aconseguir un context escolar apropiat per minimitzar les dificultats en les 

activitats acadèmiques dels nins amb TGD.  

 

Un programa molt utilitzat per assolir aquest objectiu és el programa TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic amb Related Comunnications Handicapped Children de Watson, Lord, 

Shaeffer & Shopler, 1988). La finalitat del programa és la integració de les persones amb TGD 

i la seva família, cercant una millora de la seva qualitat de vida. La seva aplicació escolar en 

centra en el desenvolupament del treball autònom destacant els programes d’aprenentatge 

estructurat, l’organització visual i el desenvolupament de les habilitats comunicatives (Annex 

8).  

 

Seguint les mateixes línies, trobem el Projecte d’Estructuració a l’aula de Nins/es amb Autisme 

(PEANA) (Tamaris, De Dios, Dominguez & Escribano, 1990), que es basa en l’anticipació del 

que pasara utilitzant claus visuals que permetran als nins situar-se en l’espai i el temps (Annex 

9).  
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Els dos programes anteriors mostren la importància d’utilitzar indicadors visuals en el 

desenvolupament de les activitats i tasques dels alumnes amb TGD per aportar una informació 

clara i precisa i així evitar alts nivells d’ansietat. Per una altra part, per afavorir l’autonomia 

dels nins, és important col·locar senyals amb pictogrames en els llocs més comuns utilitzats  

pels nins amb TGD, per tal de facilitar la seva orientació i identificació de la sala i l’activitat.  

 

Quant al nivell d’aula, és important facilitar les possibilitats d’anticipació, utilitzar un ambient 

estructurat i rutines. Alguns dels recursos que podem utilitzar dins l’aula són els següents:  

-! Utilitzar suports visuals per representar instal·lacions o racons més utilitzats.  

-! Un gran tauló amb l’horari de les diferents classes.  

-! Realitzar agrupament que facilitin la comunicació entre els alumnes de l’aula.  

-! Materials adequats i motivadors.  

-! Crear espais lliures de distraccions per a realitzar les tasques.  

 

Pel que fa, el nivell individual o nivell d’alumne, les pauses a seguir són les següents:  

-! Elaboració d’un horari d’assignatures, que sigui visualment semblant al del tauló d’aula.  

-! Dur una agenda diària que especifiqui cada dia, amb els espais que a d’accedir i 

materials que necessita.  

-! Per a facilitar l’organització i la independència és recomanable utilitzar un codi de 

colors per a cada material de l’assignatura, utilitzant una ferratina de colors diferents 

que permetrà identificar cada material a través del color de l’etiqueta.  

-! S’han d’evitar els moments d’improvisació.  

-! Potenciar el desenvolupament d’habilitats de l’alumne que li permetrà manejar-se millor 

en l’ambient i contribuirà a millorar la seva autoestima.  

 

 

En la intervenció en les habilitats de la comunicació i el llenguatge, segons del Río i Torrens, 

en la seva obra Lenguaje y Comunicación en Trastornos del Desarollo (2006: 63),  quan s’inicia 

la intervenció del llenguatge en nins autistes aquests ja solen tenir unes aptituds comunicatives 

prèvies, si no presenten una agnòsia auditiva verbal. Els nins amb TGD es comuniquen a partir 

d’un llenguatge idiosincràtic, és a dir, un llenguatge específic de cada nin, un sistema de 

comunicació que s’ha desenvolupat amb la interacció entre el nin i la família. 

 



 23 

Aquesta comunicació s’ha de respectar a l’hora de començar aquesta intervenció en l’educació 

del llenguatge. És absolutament necessari utilitzar com a punt de partida aquesta comunicació 

idiosincràtica els nins i no intentar que s’expressin d’una altra manera si ja es saben comunicar. 

Per tant, l’objectiu que la intervenció és oferir una major capacitat  de comunicació i no canviar 

aquesta forma de comunicació ja existent.  

 

En els casos dels nins amb TGD, amb agnòsia auditiva verbal, no han desenvolupat l’oralitat o 

amb greus problemes de comunicació, Millá i Mulas (2009: 50), ens afirmen que els sistemes 

augmentatius o alternatius de comunicació poden contribuir a pal·liar aquestes limitacions.  

 

Seguint amb l’anàlisi de les vàries guies per a la intervenció esmentades anteriorment, aquestes 

ens indiquen que les famílies amb persones amb TGD necessiten un suport molt intens i 

especialitzat, és molt important que aquestes famílies seguin un agent actiu en la intervenció de 

les persones amb TGD, s’hauran d’adaptar a les situacions i desenvolupar estratègies de 

superació i comprensió dels trastorns. Per poder realitzar aquesta tasca, hauran de comptar amb 

orientacions i el suport dels diversos especialistes que tractem amb ells.  

 

L’objectiu principal de la intervenció familiar, segons Millás i Mulas (2009: 50) és ajudar a les 

famílies amb el procés d’acceptació de la nova realitat en el diagnòstic del nin i atendre les 

seves demandes i necessitats d’informació i formació, aquesta informació ha de ser general i 

oferir-se de manera gradual, per poder anar assimilant i integrant-la adequadament. Els pares 

han de poder comprendre les característiques dels TGD, per poder acceptar les manifestacions 

simptomàtiques en el seu fill.  

 

La intervenció familiar ha de contribuir a enfortir un entorn estructurat, afavorir la comunicació 

i l’autonomia del nin, millorar la interacció familiar i realitzar jocs i activitats diàries amb les 

quals millorar les rutines, el comportament i les respostes emocionals del nin.  

 

D’aqueta manera, la Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnes con Trastorno 

del Espectro Autista (2001: 20), les pautes d’assessorament a les famílies hauran de ser les 

següents:  

-! Orientacions per organitzar les activitats de la vida diària, de manera que afavoreixin 

l'anticipació i la comunicació. 
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-! Proporcionar informació necessària perquè les famílies vagin comprenent millor cada 

dia el problema. 

-! Recolzar la consecució dels objectius del programa d'intervenció, sobretot aquells 

destinats a la millora de la comunicació, l'autonomia personal i l'autodeterminació. 

-! Facilitar l'adquisició, per part dels familiars, de les tècniques bàsiques que ajudin a 

aconseguir els objectius proposats, especialment les de modificació de conducta i de 

les habilitats de comunicació. 

-! Afavorir els contactes amb altres famílies afectades. 

-! Oferir informació sobre els suports socials en els casos en els quals fos necessari. 

-! Ajudar-los a construir una visió realista dels trastorns de l'espectre autista que 

afavoreixi la implicació de les famílies sense que es “exalti” massa la fantasia. 
 

3.7 RECURSOS DIDÀCTICS:  
 
A continuació es presenten tres recursos didàctics per intervenir als alumnes amb Trastorns 

Generalitzat del Desenvolupament en les aules d’Educació Infantil i d’Educació Primària.  

 

Aquests materials s’han elegit a partir de la recerca i síntesi de les diferents pautes d’intervenció 

trobades a les guies i documents emprats per a realitzat les orientacions per a la intervenció, 

d’aquesta manera s’especificarà què són els materials emprats, els seus destinataris, objectius i 

funcionament d’aquest. Finalment, de dos dels tres materials creats, es realitzarà una avaluació 

a partir d’una graella, per tal de verificar la seva correcta utilitat i compliment dels objectius. 

Aquesta avaluació es realitzarà emprant aquest material amb un alumne amb Trastorn 

Generalitzat del Desenvolupament.  

 

L’alumne Gianbattista, diagnosticat de Trastorns Generalitzat del Desenvolupament, és un nin 

que cursa Tercer curs d’Educació Primària al centre CEIP Felip Bauçà (Palma de Mallorca), el 

qual assisteix tres dies per setmana a aquest centre, i els altres dos dies realitza sessions a un 

centre específic per alumnes amb TEA. Realitza al Felip Bauçà, dues sessions setmanals amb 

una de les AL del centre, Maria Sbert.  

 

Segons un Informe realitzat per l’AL al juny del 2015, és un alumne amb una actitud molt 

positiva, respectuós i empàtic. Encara que de vegades està molt agitat i té poca atenció. Pel que 

fa el seu comportament, presenta interessos limitats (en el seu cas els cotxes de joguines), té un 
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joc espontani rígid i molt estereotipat, no s’enfada quan el corregeixen i és molt autònom amb 

la feina. S’ha treballat amb ell totes les dimensions del llenguatge, i hi ha una bona comunicació 

i col·laboració amb els professors que treballen amb ell i la seva família.  

 

Pel que fa al desenvolupament lingüístic, en els aspectes semàntics, té un coneixement bàsic en 

la comprensió del lèxic. Comença a evocar i explicar vivències però amb el seu propi 

llenguatge. Moltes vegades no senten el que vol dir. En els aspectes pragmàtics, identifica les 

emocions, realitza contacte ocular i escolta el que se li diu. Les ecolàlies són infreqüents, però 

quan l’infant està molt agitat, apareixen.  

 

En els aspectes que presenta més dificultats, la forma (fonologia i morfosintaxi), és un nin que 

presenta un llenguatge espontani a partir de frases aïllades, es capaç de repetir frases curtes, hi 

ha falta d’estructuració i articulació, encara que articula tots els fonemes de forma aïllada, 

pronuncia moltes paraules que són inintel·ligibles, és a dir, realitza un llenguatge idiosincràtic, 

és a dir, un llenguatge propi sense cap sentit.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

3.7.1 Primer recurs: Agenda Visual 

Les agendes visuals, segons Hernáez i García (2012), del Centre de Recursos d’Educació 

Especial Parayas, són eines que la seva funció és subministrar informació visual de forma 

lògica, estructurada i seqüencial que organitza a les persones. Serveixen per:  

-! Ajudar a establir i mantenir l’atenció.  

-! Interpretació rapida de missatges.  

-! Clarificar la informació verbal.  

-! Afavorir l’adquisició de conceptes: temps, seqüencia i causa-efecte.  

-! Ajuden a comprendre i acceptar els canvis. 

-! Faciliten les transicions entre activitats.  

 

Podem trobar diversos tipus d’agendes visuals:  

-! Segons el tipus d’element utilitzat: objectes reals, logotips, fotografies, pictogrames o 

llenguatge escrit.  

-! Segons la seqüencia o temporalització: diàries, setmanals o mensuals.  

-! Per últim segons la forma: verticals, horitzontals, portàtils o medalles.  

 

El material presentat està destinat a tots aquells alumnes amb Trastorn Generalitzat del 

Desenvolupament, per tal de millorar la seva qualitat de vida i permetre una seqüenciació del 

seu dia a dia i així evitar improvisacions que podran dur a aquests nins a tenir angoixa o realitzar 

canvis bruscos de conducta i emocions. Aquesta haurà d’estar sempre adaptada a les 

característiques individuals de cada alumne, en el cas del material presentat és un prototip 

d’agenda visual que posteriorment podrà ser modificat i adequat a les característiques de 

l’alumne en cas de la seva utilització.  
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Els objectius de l’agenda visual són:  

-! Estructurar i seqüenciar el dia a dia dels alumnes.  

-! Organitzar el material de cada una de les assignatures per diferents colors.  

-! Potenciar el desenvolupament dels alumnes per tal de poder manejar-se de manera 

autònoma.  

 

El prototip d’agenda visual està realitzada a partir de pictogrames, extrets del Portal Aragonés 

de la Comunicació Augmentativa i Alternativa (ARASAAC), la seva seqüenciació és diària, té 

forma vertical i la seva grandària és A4 (21 x 30 centímetres). S’ha utilitzat aquesta grandària, 

ja que permet que el seu transport sigui més fàcil i l’alumne el pugui transportar dins la seva 

motxilla fàcilment.  

 

Quant al material per a la seva elaboració, està realitzada a partir de diferents cartolines de 

colors plastificades, els pictogrames també estan plastificats i podran ser emmagatzemant dins 

diversos sobres de plàstic disposat a l’agenda. Per tal de poder col·locar correctament els 

diferents pictogrames, el material que s’ha emprat per enganxar-los és velcro, que permet 

enganxar i desenganxar fàcilment els diferents pictogrames.  
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L’agenda esta dividida en dues parts. Una primera part, en la que els alumnes hauran 

d’especificar quin és el dia d’avui i la seqüenciació de les diferents activitats que es realitzarà 

durant el dia, tant a l’aula com a casa; i una segona part, en la qual s’especifiquen quin són 

aquells materials que s’empraran per a cada assignatura, ordenats per colors. Les pàgines que 

trobem a l’agenda són les següents (Annex 9) :  

-! La primera pàgina, és una portada on s’especifica quin és el nom de l’alumne, curs, 

classe i tutor.  

-! Una segona pàgina, en la que trobem el dia, dia de la setmana, any, més i estació i quin 

és el temps que fa avui.  

-! A la tercera pàgina, trobem les diferents rutines que realitza a l’escola: les diferents 

assignatures, el pati, pintar, jugar, etc. 

-! Una quarta pàgina, amb les rutines que realitza l’alumne al matí abans d’anar a l’escola: 

despertar-se, rentar-se la cara, berenar, vestir-se, rentar-se les dents, etc.  

-! Una cinquena pàgina, amb les rutines o activitats quotidianes que es realitzaran a casa 

després de l’escola: dinar, anar al parc, fer els deures, dutxa, sopar, dormir, etc.  

-! I les dues darreres pagines, que s’especifica quin és el material que s’emprarà per a cada 

una de les assignatures de l’escola. 

 

Les dues darreres pagines, en la qual s’especifiquen quin són aquells materials que es necessiten 

per a cada assignatura estan dividits per colors. D’aquesta manera, cada material haurà de portar 

un gomet o una ferratina amb el color de l’assignatura que correspon, és a dir, el quadern de 

Matemàtiques haurà de portar un gomet de color groc, ja que per a l’assignatura de 

Matemàtiques hem empleat el color groc. Un materials com l’estoig, que s’emprarà a totes les 

assignatures, no haurà de portar gomet, però està especificat a l’agenda que s’haurà de portar.  

Els colors que correspon a cada assignatura són els següents:  

-! Llengua Castellana: blau.  

-! Llengua Catalana: vermell.  

-! Matemàtiques: groc.  

-! Anglès: lila.  

-! Ciències Social: taronja.  

-! Ciències Naturals: verd.  

-! Plàstica: rosa.  

-! Educació Física: gris.  

-! Música: marró.  
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Abans de la introducció de l’agenda, s’haurà d’haver fet un conjunt d’activitats prèvies per tal 

d’introduir els pictogrames necessaris per a la utilització de l’agenda. Primer es treballaran els 

dies de la setmana, estacions, el temps que fa i les activitats de l’aula. Per després passar a 

introduir les rutines diàries que realitzen a casa. D’aquesta manera, la introducció de l’agenda 

és realitzarà a l’escola, on els alumnes treballaran amb ella completant les tres primeres pagines 

i organitzant el material per colors, per després passar a introduir aquesta a casa i utilitzant com 

a peça clau les famílies, que ajudaran a la seva introducció i utilització.  

 

Pel que fa al funcionament de l’agenda, com hem dit un dels objectius de l’agenda és estructurar 

i seqüenciar el dia a dia de l’alumne, d’aquesta manera una de les primeres activitats que haurà 

de realitzar dins l’aula serà l’elaboració d’aquesta, és a dir, la primera activitat que realitzarà 

l’alumne en estar dins l’aula serà l’elaboració de l’agenda.  

 

Primer de tot, l’alumne haurà posat quin dia és, el dia de la setmana i l’any, per poder realitzar 

això comptarà amb números i pictogrames dels dies de la setmana, seguidament, podrà indicar 

quin mes és, l’estació i quin temps va avui, per poder indicar això també comptarà amb 

pictogrames. Tant els pictogrames com els números, estaran emmagatzemats dins dos sobres 

de plàstic.  

 

Una vegada, hagi realitzat aquesta part, seqüenciaran les activitats que realitzaran en aquell dia, 

utilitzant l’horari de l’aula. Ordenant cada una de les activitats i assignatures que realitzarà. I 

anirà llevant els pictogrames d’aquestes segons vagi realitzant les activitats.  

 

A mesura que l’alumne s’adapti al funcionament de l’agenda podrem introduir la seqüenciació 

de la rutina a casa, sempre fent una introducció prèvia dels pictogrames que s’utilitzaran.  

 

Avaluació:  
Una vegada utilitzada l’agenda visual amb l’alumne, es poden destacar i millorar els següents 

aspectes:  

-! Permet a l’alumne estructurar el seu dia a dia, encara que seria molt més recomanable 

realitzar una agenda que el permeti estructurar cada dia de la setmana i no únicament 

un sol dia, és a dir, realitzant una pàgina per cada dia, en el que l’alumne pugi ordenar 

totes les activitats realitzades aquell dia, així amb tots els dies de la setmana.  
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-! El alumne no va tenir cap problema a l’hora d’entendre els pictogrames, ja que són molt 

obvis i proper als seu dia a dia.  

-! La primera pàgina de l’agenda, en la que es troba la data, permet a l’alumne ser consci-

ent del dia en el qual està i es pot treballar aspectes com avui, demà, ahir amb els dies 

de la setmana.  
-! S’hauria de seqüenciar els diferents dies de la setmana, és a dir, s’hauria de crear una 

graella en les diferents rutines per tal que l’alumne pogués introduir les hores del dia, 

introduir-les amb pictogrames o amb un bolígraf que es pugui esborrar.  
-! Els pictogrames són molt reduïts, s’haurien d’ampliar un poc. 

-! Per últim, la mida de l’agenda és molt gran, s’hauria d’intentar realitzar la mateixa mida 

que les agendes escolars (A5), i estructurar-la de tal manera que els pictogrames siguin 

més grans.  

 

 

3.7.2 Segon recurs: SAAC (Sistema Alternatiu i Augmentatiu de Comunicació): 

 
Segons Simon (2016), Sapir defineix el llenguatge com un mètode purament humà i no instintiu 

de comunicar idees, emocions i desigs mitjançant un sistema de símbols produïts 

voluntàriament. Dins les aules d’Educació Infantil i Primària, podrem trobar alumnes sense cap 

tipus de llenguatge o alumnes amb un llenguatge idiosincràtic, causat per qualsevol trastorn que 

afecti el llenguatge.  

 

En el cas dels nins a TGD, com podem veure a l’apartat de El Llenguatge en els Trastorns 

Generalitzats del Desenvolupament, poden presentar des d’un trastorn semàntic-pragmàtic o 

casos més greus en els que es pot presentar una agnòsia auditiva.  

 
Així doncs, Abril, Delgado i Vigara (2010), ens afirmen que hi ha múltiples dispositius, 

sistemes i recursos que afavoreixen la interacció comunicativa quan existeixen dificultats per 

comunicar-se. Hi ha dos tipus de sistemes de comunicació:  

-! Els sistemes augmentatius de comunicació, complementen el llenguatge oral quan no és 

suficient per comunicar-se efectivament amb l’entorn.  

-! Els sistemes alternatius de comunicació, substitueixen al llenguatge oral quant no és 

comprensible o està absent.  
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Segons la seva representació del llenguatge poden ser:  

-! Sistemes pictogràfics, és la representació del llenguatge mitjançant dibuixos, fotos o 

imatges.  

-! Escriptura, el llenguatge es representa mitjançant l’escriptura, alfabet, síl·labes, paraules 

o enunciats.  

I es poden classificar segons el producte:  

-! Taules o quaderns de comunicació, suport en el qual estan organitzats els elements que 

utilitzem per a la comunicació: pictogrames, lletres, síl·labes, etc.  

-! Comunicació portàtil, dispositius que, mitjançant la veu o veu gravada, ens permeten 

dir en veu alta un missatge.  

-! Programes informàtics, programes específics d’ordinador per a la comunicació a través 

de pictogrames, lletres, paraules, etc.  

 

El sistema de comunicació presentat està destinat a tots aquells alumnes amb Trastorn 

Generalitzat del Desenvolupament que necessitin un suport per augmentar o un sistema 

alternatiu del llenguatge, per tant, està destinat a tots aquells nins amb TGD que tinguin 

dificultats per a la comunicació, ja sigui per un trastorn semàntic-pragmàtic que li impedeixi la 

comunicació o amb el seu entorn, o una agnòsia auditiva, és a dir, incapacitat per descodificar 

el llenguatge.  
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Els objectius del SAAC són:  

-! Permetre la comunicació dels nins amb TGD amb el seu entorn.  

-! Introduir un sistema alternatiu o augmentatiu al llenguatge.  

-! Potenciar el desenvolupament dels alumnes i millorar la seva qualitat de vida.  

 

Els SAAC està elaborat a partir del mateix material que l’agenda visual,  podrà ser utilitzat com 

sistema augmentatiu o alternatiu, la seva representació està realitzada a partir de pictogrames, 

extrets del Portal Aragonés de la Comunicació Augmentativa i Alternativa (ARASAAC). Pel 

que fa la seva forma, és un tauler o quadern de comunicació, en el qual trobem organitzats el 

pictogrames, té forma horitzontal i la seva grandària és A4 (21 x 30 centímetres). S’ha utilitzat 

aquesta grandària, ja que permet que el seu transport sigui més fàcil i l’alumne el pugui 

transportar dins la seva motxilla fàcilment.  

 

Quant al material per a la seva elaboració, està realitzada a partir de diferents cartolines de 

colors plastificades, els pictogrames també estan plastificats i ordenats en cada una de les 

pagines del tauler. Per tal de poder ordenar correctament els diferents pictogrames, el material 

que s’ha emprat per enganxar-los és velcro, que permet enganxar i desenganxar fàcilment els 

diferents pictogrames.  

 

El SAAC està format per nou pàgines. La primera una portada, en la qual l’alumne podrà 

escriure el seu nom, curs, classe i tutor. La segona pàgina, és en la qual trobem el tauler de 

comunicació, en la part central trobem un velcro per enganxar els diferents pictogrames per 

crear el missatge que volem transmetre. En aquesta mateixa pàgina, trobem diversos 

pictogrames “bàsics” (si, no, pregunta, jo, hola, adéu, gràcies, per favor, m’agrada i no 

m’agrada). En les següents set pàgines (Annex 10), cada una d’un color diferent trobem els 

diferents pictogrames que conformen el sistema de comunicació:  

-! De color blanc, trobem els verbs ( poder, estar, anar, voler, etc.) i altres com són els 

membres de la família i salutacions o preguntes (bon dia, bona nit, què?, qui?, etc.).  

-! En la pàgina de color rosa, trobem les necessitats bàsiques com poden ser anar al bany, 

dormir, beure, dutxar-se, medicació, tenir set, etc.  

-! En la de color verd, trobem l’escola, en la que hi ha les diferents assignatures 

(matemàtiques, llengua, esport, etc.) i materials que pot utilitzar en nin a l’escola 

(bolígraf, goma, motxilla, llibre, etc.).  
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-! En el color groc, trobem les emocions o sentiments, com son trist, enfadat, content, 

calor, etc. I també trobem tres verbs com són besar, abraçar i acariciar, que estan en 

relació amb les emocions.  

-! En la pàgina de color blau, trobem l’oci, un seguit de pictogrames relacionats amb l’oci, 

com són la televisió, conte, platja, cine, parc, jugar, etc.  

-! En la pàgina de color lila, trobem els aliments (carn, verdures, peix, etc), els diferents 

sabors, i verbs relacionats amb l’alimentació com són escalfar, refredar, berenar, sopar, 

menjar, etc.  

-! A la darrera pàgina de color blau fosc, trobem les parts del cos com boca, cap, mà, 

orella, etc.  

 

Pel que fa el funcionament, igual que l’agenda s’haurà d’haver fet un conjunt d’activitats 

prèvies per tal d’introduir els pictogrames necessaris. Per introduir el SAAC, podríem començar 

amb les quatre primeres pàgines, és a dir, portada, tauler de comunicació, verbs i altres i les 

necessitats bàsiques, i una vegada que el nin s’hagi familiaritzat amb el tauler i el seu 

funcionament podrem introduir les altres pàgines d’aquest, ja que l’enquadernament amb el 

qual està realitzat el SAAC permet introduir o llevar pàgines segons les necessitats del nin.  

 

El sistema de comunicació és molt fàcil d’utilitzar, l’alumne compta amb els diferents 

pictogrames que es troben en aquest per poder combinar-lo i utilitzar-los de la forma més 

convenien per realitzar un missatge i poder-se comunicar. El missatge es podrà realitzar a la 

pàgina del tauler de comunicació, en la qual hi ha un requadre per disposar els diferents 

pictogrames.  

 

Avaluació:  

Una vegada provat el SAAC amb l’alumne, que en aquest cas s’ha emprat com sistema alter-

natiu de comunicació, es poden destacar i millorar els següents aspectes:  

 

-! La mesura del material és l’adequada, encara que és un poc pesat dur un material tan 

gran per utilitzar-lo en el dia a dia dels nins, d’aquesta manera s’hauria de cercar una 

manera de disposar els pictogrames i reduir un poc la mida del material.  

-! És imprescindible que el nin conegui els pictogrames que empra, ja que si no els coneix 

molt d’ells, no pot saber el que volen dir. El nin amb el qual es va realitzar l’avaluació, 
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ja havia treballat amb alguns dels pictogrames, i vàrem emprar amb ell aquells que co-

neixia i aquells que eren molt evidents, com materials i colors.  

-! Tant el material emprat per realitzar el SAAC, com la distribució dels colors de cada 

una de les làmines és molt adequat, ja que cridava molt l’atenció a l’alumne i en la 

presentació del material, el va manipular i es va interessar per ell.  

-! La mesura dels pictogrames era l’adequada, ja que permeten veure amb claredat les 

imatges que es presenten en ells.  

-! S’haurien d’introduir pictogrames, per fer referencia als pronoms personals, ja que no-

més apareix el “Jo”.  

-! També seria interessant introduir alguns adverbis i pronoms.  

-! Per últim, com s’ha dit es imprescindible presentar i treballar els pictogrames abans 

d’introduir-los. D’aquesta manera no s’hauran presentar tots els pictogrames i pàgines 

que presenta el SAAC, sinó que s’haurà de fer a partir de la demanda del nin, si ells els 

necessita per comunicar-se, és a dir, anar afegint pagines i pictogrames a mesura que el 

nin els necessiti per comunicar-se.  

 

3.7.3 Tercer recurs: Tríptic informatiu  

 

Una peça clau de la intervenció són els pares, com està indicat a l’apartat anterior 

d’Orientacions per a la intervenció, d’aquesta manera és important proporcionar als pares 

informació general sobre els diferents Trastorns Generalitzats del Desenvolupament, per tal que 

siguin capaços d’acceptar la seva realitat i entendre quines són les característiques i necessitats 

dels nins amb TGD.  

 

Per tant, és important proporcionar a les famílies aquesta informació i així implicar-los com un 

agent actiu en el procés d’ensenyament-aprenentatge i d’intervenció dels nins. Així doncs, per 

poder informar correctament a les famílies, el recurs que es presentarà per realitzar aquesta 

tasca, serà un tríptic informatiu o guia informativa per a les famílies sobre els TGD (Annex 11).  

 

Els objectius principals de tríptic són els següents:  

-! Proporcionar informació adequada dels Trastorns Generalitzats del Desenvolupament.  

-! Afavorir el contacte amb altes famílies afectades.  

-! Oferir informació sobre els diferents suports socials a nivells nacionals i a nivell 

autonòmic (Illes Balears).  
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Els destinataris del tríptic, són tots aquells familiars amb nins o possibles nins amb Trastorns 

Generalitzats del Desenvolupament, encara que també podria servir com a material útil per 

aquells tutors d’aula que tenen contacte amb aquests nins.  

 

El tríptic consta de la següent informació:  

-! Definició dels Trastorns Generalitzats del Desenvolupament.  

-! Classificació.  

-! Etiologia.  

-! Simptomatologia o característiques.  

-! Signes d’alarma.  

-! Pàgines Web i recursos, en el que vendran inclosos els diferents suports socials, tant 

nacional com autonòmic, guies per a pares i vídeos per comprendre els TGD.  

 

Tota la informació presentada al tríptic, està basada en la fonamentació teòrica realitzada en el 

treball i a partir d’una recerca de diferents pàgines web i recursos, d’aquesta manera la 

informació està sintetitzada i estructurada de tal manera que sigui de fàcil comprensió per als 

familiars dels nins amb TGD.   
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4. CONCLUSIONS:  

 

Els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament són molt freqüent a les aules d’Educació In-

fantil i Primària, d’aquesta manera és important conèixer de primera mà què és aquest trastorns 

i quines són les seves característiques. Ser conscient pels professors i familiar que estan en 

contacte amb nins amb TEA, de quins són els signes d’alerta que es poden manifestar en els 

nins, les formes de detecció i avaluació que podem trobar.  

 

D’aquesta manera, aquest treball s’han assolit els objectius plantejat en aquest, és a dir, s’ha 

investigat i sintetitzat informació sobre els TGD, per tal d’adquirir diversos coneixement rela-

cionats amb aquests trastorns, per després sintetitzar la informació de diverses guies d’inter-

venció per nins amb TEA realitzades per diferents autors, per tal de crear les meves pròpies 

pautes d’intervenció dins l’aula per alumnes amb TGD,  que m’ha portat a crear i introduir dins 

les aules materials didàctics per millorar el dia a dia d’aquests alumnes.  

 

Així doncs, els materials platejats són prototips de recursos per utilitzar amb aquests nins, en-

cara que hauran de ser modificats tant per les avaluacions fetes al treball com per adaptar 

aquests materials el màxim possible a les característiques de cada una dels nins.  

 

Els prototips dels materials, s’han provat amb un nin diagnosticat de TEA, amb els quals s’han 

realitzat diverses activitats treballant amb el material, per a després realitzar una avaluació 

d’aquests i arribar a plantejar-se quines serien les possibles modificacions a fer els materials. 

En aquesta part dels treballa, ha permès fer una crítica i reflexionar dels material realitzats per 

prendre consciència si aquests són útils i permeten el desenvolupament i dia a dia del nin.  

 

A partir de la realització del treball, s’ha intentat aprofundir el màxim possible en tota aquella 

informació necessària per conèixer els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament, per plan-

tejar-se quines són les característiques i necessitats d’aquests alumnes, per tal de facilitar el seu 

dia a dia, tant la seva vida quotidiana com a l’entorn escolar.  

 

Quant a l’avaluació del material, amb l’elaboració del treball es pretén analitzar quin són aquells 

materials més útils per intervenir dins l’aula, a partir de les recomanacions i pautes d’interven-

ció, per després passar a introduir un prototip aquests dins una aula d’Educació Primària, ava-

luar-los amb la seva introducció dins l’aula per analitzar la seva utilitat i característiques. 
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ANNEXOS:  

 

Annex 1: Criterios pera el diagnóstico de F84.0  Trastorno autista [299.00]:  
A. Un total de 6 (o més) ítems de (1), (2) i (3), amb almenys dos de (1), i un de (2) i de (3): 

(1) alteració qualitativa de la interacció social, manifestada almenys per dues de les següents 

característiques: 

(a) Important alteració de l'ús de múltiples comportaments no verbals, com són contacte 

ocular, expressió facial, postures corporals i gestos reguladors de la interacció social. 

(b) Incapacitat per desenvolupar relacions amb companys adequades al nivell de desen-

volupament. 

(c) Absència de la tendència espontània per compartir amb altres persones gaudeixis, 

interessos i objectius (p. ex., no mostrar, portar o assenyalar objectes d'interès). 

(d) Falta de reciprocitat social o emocional. 

(2) alteració qualitativa de la comunicació manifestada almenys per dues de les següents carac-

terístiques: 

(a) Retard o absència total del desenvolupament del llenguatge oral (no acompanyat 

d'intents per compensar-ho mitjançant maneres alternatives de comunicació, tals com a 

gestos o mímica). 

(b) En subjectes amb un parla adequada, alteració important de la capacitat per iniciar o 

mantenir una conversa amb uns altres.  

(c) Utilització estereotipada i repetitiva del llenguatge o llenguatge idiosincràtic. 

(d) Absència de joc realista espontani, variat, o de joc imitatiu social propi del nivell de 

desenvolupament.  

(3) patrons de comportament, interessos i activitats restringits, repetitius i estereotipats, mani-

festats almenys mitjançant una de les següents característiques: 

(a) Preocupació absorbent per un o més patrons estereotipats i restrictius d'interès que 

resulta anormal, sigui en la seva intensitat, sigui en el seu objectiu.  

(b) Adhesió aparentment inflexible a rutines o rituals específics, no funcionals.  

(c) Manierismes motors estereotipats i repetitius (p. ex., sacsejar o girar les mans o dits, 

o moviments complexos de tot el cos).  

(d) Preocupació persistent per parts d'objectes. 
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B. Retard o funcionament anormal en almenys una de les següents àrees, que apareix abans dels 

3 anys d'edat: (1) interacció social, (2) llenguatge utilitzat en la comunicació social o (3) joc 

simbòlic o imaginatiu. 

 

C. El trastorn no s'explica millor per la presència d'un trastorn de Rett o d'un trastorn desinte-

gratiu infantil. 

 

 
 

Annex 2: Criterios pera el diagnóstico de F84.2  Trastorno de Rett [299.80]:  

A. Totes les característiques següents: 

(1) Desenvolupament prenatal i perinatal aparentment normal. 

(2) Desenvolupament psicomotor aparentment normal durant els primers 5 mesos 

després del naixement. 

(3) Circumferència cranial normal en el naixement. 

B. Aparició de totes les característiques següents després del període de desenvolupament 

normal: 

(1) Desacceleració del creixement cranial entre els 5 i 48 mesos d'edat. 

(2) Pèrdua d'habilitats manuals intencionals prèviament adquirides entre els 5 i 30 mesos 

d'edat, amb el subsegüent desenvolupament de moviments manuals estereotipats (p. ex., 

escriure o rentar-se les mans).  

(3) Pèrdua d'implicació social en l'inici del trastorn (encara que amb freqüència la 

interacció social es desenvolupa posteriorment). 

(4) Mala coordinació de la marxa o dels moviments del tronc. 

(5) Desenvolupament del llenguatge expressiu i receptiu greument afectat, amb retard 

psicomotor greu.  
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Annex 3: Criterios pera el diagnóstico de F84.3 Trastorno desintegratiu de la infancia 

[299.10]:  

A.! Desenvolupament aparentment normal durant almenys els primers 2 anys posteriors al 

naixement, manifestat per la presència de comunicació verbal i no verbal, relacions socials, 

joc i comportament adaptatiu apropiats a l'edat del subjecte. 

B.! Pèrdua clínicament significativa d'habilitats prèviament adquirides (abans dels 10 anys 

d'edat) en almenys dues de les següents àrees: 

(1) Llenguatge expressiu o receptiu.  

(2) Habilitats socials o comportament adaptatiu.  

(3) Control intestinal o vesical.  

(4) Joc.  

(5) Habilitats motores. 

C. Anormalitats en almenys dues de les següents àrees: 

(1) Alteració qualitativa de la interacció social (p. ex., alteració de comportaments no 

verbals, incapacitat per desenvolupar relacions amb companys, absència de reciprocitat 

social o emocional).  

(2) Alteracions qualitatives de la comunicació (p. ex., retard o absència de llenguatge 

parlat, incapacitat per iniciar o sostenir una conversa, utilització estereotipada i 

repetitiva del llenguatge, absència de joc realista variat).  

3) Patrons de comportament, interessos i activitats restrictius, repetitius i estereotipats, 

en els quals s'inclouen estereotípies motores i manierismes.  

 

C.! El trastorn no s'explica millor per la presència d'un altre trastorn generalitzat 

del desenvolupament o d'esquizofrènia. 
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Annex 4: Criterios pera el diagnóstico de F84.5  Trastorno d’Asperger [299.80]: ç 

A. Alteració qualitativa de la interacció social, manifestada almenys per dues de les següents 

característiques: 

(1) Important alteració de l'ús de múltiples comportaments no verbals com a contacte 

ocular, expressió facial, postures corporals i gestos reguladors de la interacció social.  

(2) incapacitat per desenvolupar relacions amb companys apropiades al nivell de 

desenvolupament del subjecte.  

(3) Absència de la tendència espontània a compartir gaudis, interessos i objectius amb 

altres persones (p. ex., no mostrar, portar o ensenyar a unes altres persones objectes 

d'interès).  

(4) Absència de reciprocitat social o emocional.  

B. Patrons de comportament, interessos i activitats restrictius, repetitius i estereotipats, 

manifestats almenys per una de les següents característiques: 

(1) Preocupació absorbent per un o més patrons d'interès estereotipats i restrictius que 

són anormals, sigui per la seva intensitat, sigui pel seu objectiu.  

(2) Adhesió aparentment inflexible a rutines o rituals específics, no funcionals 

(3) Manierismes motors estereotipats i repetitius (p. ex., sacsejar o girar mans o dits, o 

moviments complexos de tot el cos).  

(4) preocupació persistent per parts d'objectes 

C. El trastorn causa una deterioració clínicament significativa de l'activitat social, laboral i altres 

àrees importants de l'activitat de l'individu. 

D. No hi ha retard general del llenguatge clínicament significatiu (p. ex., als 2 anys d'edat 

utilitza paraules senzilles, als 3 anys d'edat utilitza frases comunicatives). 

E. No hi ha retard clínicament significatiu del desenvolupament cognoscitius ni del 

desenvolupament d'habilitats d'autoajuda pròpies de l'edat, comportament adaptatiu (diferent 

de la interacció social) i curiositat sobre l'ambient durant la infància. 

F. No compleix els criteris d'un altre trastorn generalitzat del desenvolupament ni 

d'esquizofrènia. 
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Annex 5: Criterios pera el diagnóstico del Trastorno del desarrollo no especificado 

(incluyendo autismo atípico) [299.80]:  

Aquesta categoria ha d'utilitzar-se quan existeix una alteració greu i generalitzada del desen-

volupament de la interacció social recíproca o de les habilitats de comunicació no verbal, o 

quan hi ha comportaments, interessos i activitats estereotipades, però no es compleixen els 

criteris d'un trastorn generalitzat del desenvolupament específic, esquizofrènia, trastorn esqui-

zotípico de la personalitat o trastorn de la personalitat per evitació. Per exemple, aquesta cate-

goria inclou el «autisme atípic»: casos que no compleixen els criteris de trastorn autista per 

una edat d'inici posterior, una simptomatologia atípica o una simptomatologia subliminal, o 

per tots aquests fets alhora.  
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Annex 6: Taula de gravetat  

 

NIVELL DE 
GRAVETAT 

COMUNICACIÓ SOCIAL 

 
COMPORTAMENTS 
RESTRINGITS I 

REPETITIUS 

Grau 3 
“Necessita  

ajuda molt  
notable” 

Les deficiències greus de les aptituds de 

comunicació social, verbal i no verbal, 

causen alteracions greus del funcionament, 

un inici molt limitat d'interaccions socials i 

una resposta mínima a l'obertura social de 

les altres persones. Per exemple, una 

persona amb poques paraules intel·ligibles, 

que rarament inicia una interacció i que, 

quan ho fa, utilitza estratègies inhabituals 

per complir solament amb el necessari, i 

que únicament respon a les aproximacions 

socials  molt directes 

La inflexibilitat del 

comportament, l'extrema 

dificultat per fer front als 

canvis i els altres 

comportaments 

restringits/repetitius 

interfereixen notablement 

amb el funcionament en 

tots els àmbits. Ansietat 

intensa/ dificultat per 

canviar el focus de l'acció. 

 

Grau 2 

“Necessita 
ajuda 

notable”  

Deficiències notables en les aptituds de 

comunicació social, verbal i no verbal; 

problemes socials obvis fins i tot amb 

ajuda in situ; inici limitat d'interaccions 

socials, i respostes reduïdes o anormals a 

l'obertura social d'altres persones. Per 

exemple, una persona que emet frases 

senzilles, la interacció de les quals es 

limita a interessos especials molt concrets 

i que té una comunicació no verbal molt 

excèntrica… 

La inflexibilitat del 

comportament, la 

dificultat per fer front als 

canvis i els altres 

comportaments 

restringits/repetitius 

resulten amb freqüència 

evidents per a 

l'observador casual i 

interfereixen amb el 

funcionament en diversos 

contextos. Ansietat i/o 

dificultat per canviar el 

focus de l'acció. 
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Grau 1: 

“Necessita 

ajuda” 

 Sense ajuda in situ, les deficiències de la 

comunicació social causen problemes 

importants. Dificultat per iniciar 

interaccions socials i exemples clars de 

respostes atípiques o insatisfactòries a 

l'obertura social de les altres persones. Pot 

semblar' que té poc interès en les 

interaccions socials. Per exemple, una 

persona que és capaç de parlar amb frases 

completes i que estableix la comunicació, 

però la conversa àmplia de la qual amb 

altres persones falla i els intents de les 

quals de fer amics són excèntrics i 

habitualment no tenen èxit. 

La inflexibilitat del 

comportament causa una 

interferència significativa 

amb el funcionament 

en un o més contextos. 

Dificultat per alternar 

activitats. Els problemes 

d'organització i de 

planificació dificulten 

l'autonomia. 
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Annex 7: Taula 1:  

Als 4 
mesos 

!! Segueix i reacciona als colors 
brillants, als moviments i 
objectes. 

!! Es torna cap als sons. 
!! Mostra interès en mirar a la 

cara de les persones. 
!! Torna el somriure quan 

anteriorment se li ha somrigut. 

Als 18 
mesos:  
 

(Totes les anterior i les que 
venen a continuació) 
-! Utilitza molts de gestos 

que combina amb paraules 
per satisfer les seves 
necessitats com senyalar o 
portar als adults de la mà, 
per després denominar el 
que volen.  

-! Utilitzar com a mínim 
quatre síl·labes diferents 
quan balboteja o parla amb 
la n, p, b, t i la d.  

-! Senyalar part del cos.  
-! Dir alguna paraula (als 10 

mesos). 
-! Mostrar coneixements o 

conèixer el nom dels 
familiars.  

-! Fer algun joc simbòlic 
(com jugar amb un ninot o 
amb un telèfon).  

-! Senyalar objectes  
-! Respondre quan els adults 

li senyalen un objecte.  

Als 6 
mesos: 
 

(Totes les anterior i les que venen 
a continuació) 
!! Mostra plaer en les 

interaccions. 
!! Somriu freqüentment quan 

juga amb els adults. 
!! Gargoteja o balboteja quan 

esta content. 
!! Plora quan esta disgustat. 

Als 9 
mesos: 
 

(Totes les anterior i les que venen 
a continuació) 
!! Somriu i riu quan mira a les 

persones 
!! Intercanvia somriures, 

expressions amables i altes. 
!! Intercanvia sons. 
!! Intercanvia gestos com donar, 

agafar i aconseguir. 
Als 12 
mesos: 
 

(Totes les anterior i les que venen 
a continuació) 
!! Utilitza gestos per satisfer les 

seves necessitats, per donar, 
per mostrar, per aconseguir, 
per dir adéu o indicar. 

!! Juga al “aquí estic” o altres 
jocs socials. 

!! Fa sons vocàlics com “ma”, 
“ba”, “na”, “da”, “ga”. 

!! Es gira o s’orienta cap a les 
persones que el criden pel seu 
nom. 

 

Als 24 
mesos:  
 

(Totes les anteriors i les que 
venen a continuació.) 
-! Construir frases de 2 

paraules, amb significat 
comunicatiu.  

-! Emprar i comprendre unes 
50 paraules.  

-! Imitar activitats 
domestiques.  

-! Realitzar un joc simbòlic 
amb més d’una activitat 
(donar de menjar a nines  i 
desprès posar-les a 
dormir.) 
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-! Mostra plaer per altres nins 
de la seva edat i interès per 
jugar amb ells.  

-! S’orienta cap a objectes 
familiar, que no estan a la 
vista, quan se’ls pregunta.  

Als 15 
mesos:  
 

(Totes les anterior i les que venen 
a continuació) 

-! Mostra intercanvi contat de 
somriure, sons i gestos.  

-! Fa contacte visual quan se li 
parla.  

-! Anticipa que l’agafaran en 
braços.  

-! Mostra atenció conjunta 
(comparteix l’interès en una 
activitat o joguines; pot 
assenyalar o mostrar gestos 
dirigits a atreure l’atenció cap 
alguna cosa que l’interessa).  

-! Mostra imitacions socials 
(com somriure recíproc).  

-! Diu adéu amb la mà.  
-! Respon a seu nom de forma 

consistent.  
-! Respon a ordres verbals 

senzilles.  
-! Utilitza i compren com a 

mínim 3 paraules com 
“mam”, “papa”, “aigua” amb 
sentit comunicatiu.  

Als 36 
mesos:  
 

(Totes les anteriors i les que 
venen a continuació.) 
-! Mostrar plaer en els jocs 

simbòlics simulant 
personatges com l’adult o 
amb les joguines.  

-! Gaudir jugant amb nins de 
la seva mateixa edat.  

-! Mostrar pensaments i 
accions mentre parla o 
juga, mostrant significat, 
com per exemple: “nin 
gana, dona biberó.  

-! Respondre fàcilment a 
“què”, “on” i “qui”.  

-! Parlar dels seus interessos 
i sentiments, cercant el 
passat i el futur.  
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Annex 7: Mètode TEACCH 

 

Adaptat de Principios Fundamentles del Mètodo TEACCH, Fundación Intervención Temprana 

del Autismo (FIPA) 2002.   

 
 

Fuente: Gallego Mantellán, (2012: pàg 52) 
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Annex 8: Projecte PEANA 

 
Adaptat de Tamaris, De Dios, Dominguez i Escribano (1990).  

 

 
 

Fuente: Gallego Mantellán, (2012: pàg 53) 
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Annex 9: Agenda Visual.  
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Annex 10: Tauler de Comunicació.  
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Annex 11: Trastorns Generalitzats del Desenvolupament. Guia Informativa per a 

famílies.  

 

 
 

 
 


