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Resum

Tenir un fill/a amb la síndrome de Down és una situació desconcertant per els pares i

mares, sobretot, als primers moments després de conèixer el diagnòstic. Per aquest motiu, el

treball  realitzat,  consisteix  en  un  estudi  d'aquestes  experiències  viscudes  de famílies  amb

fills/es amb discapacitat intel·lectual, per tal de donar ajuda i reforç a futurs pares i mares que

es trobin amb la mateixa situació. D'aquesta manera, fer que el procés d'acceptació i superació

siga  més  fàcil.  La  recollida  d'informació  serveix  de  base  per  després  fer  una  Breu Guia

d’intervenció i ajuda per a pares i mares amb un fill/a amb la síndrome de Down a partir de

necessitats i experiències viscudes per altres famílies. 

El principal motiu de l’elecció del tema ve de l’interès i les ganes d’ajudar a les famílies sobre

que passen per aquesta situació, ja que la família és un pilar important per l’infant i per el seu

desenvolupament. És important que les famílies estiguin informades i tenguin recursos per

afrontar la situació de la millor manera. Sobretot, es vol facilitar el camí de l’educació i la

vida de la família amb l’infant amb la síndrome de Down.

Paraules clau: Síndrome de Down, intervenció, família, guia, discapacitat intel·lectual.

Abstract

To have  a  son with  Down syndrome is  a  disconcerting  situation  for  the  families,

overcoat the first moments after knowing the diagnosis. For this motive, this educational work

consists on a study of these experiences lived for families with children who have intellectual

disability, to give help to future parents who are in the same situation. In order to do easier the

process of overcoming and acceptance. Because of it, It has been realized a  brief guide of

intervention and help for parents and mothers with children who have Down syndrome from

needs and experiences lived by other families.

The motive that I choose this topic is for the interest and the desire to help this families

because they are very important for the child. It's important that the families are informed and

have resources to confront the situation of the best way. Overcoat wants to facilitate the way

of the education to him and the life of the families with children who have Down syndrome.

Keywords: Down syndrome, intervention, family, guide, intellectual disability.
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1.Introducció

A l’espera d’un infant, totes les famílies tenen unes expectatives molt elevades sobre

com serà el seu fill/a, esperen que creixi sa, poder-li donar tot el que necessita i que siga feliç.

Però a vegades, hi ha algun fet que romp amb els esquemes i amb les expectatives de la

família, com podria ser al moment que es dóna la notícia que l'infant té la síndrome de Down.

Davant una notícia com aquesta es produeix una ruptura de fantasies de futur i un procés de

dol  pel  fill/a  desitjat.  S’experimenta  un  sentiment  de  pèrdua,  produint  així  sentiment  de

culpabilitat,  problemes  conjugals  i  familiars,  negació,  por,  estrès  i  agressivitat  o  bé  el

menyspreu  del  fill/a.  El  primer  que  va  parlar  sobre  el  sentiment  de  pèrdua,  des  d'una

perspectiva  psicològica  va  ser  Freud  (tal  com es  cita  a  l'Escola  de  Filosofia  Universitat

ARCIS). 

És necessari tenir en compte que moltes vegades el diagnòstic de la síndrome de Down no es

sap fins al moment del naixement, fet que fa que l’arribada de l’infant passi a segon pla i que

sorgeixin els temors i sentiments contradictoris per no estar preparats davant la notícia. La

síndrome  de  Down  és  una  alteració  genètica  que  es  caracteritza  per  la  presència  d’un

cromosoma extra al  par 21, o en una part  essencial d’aquest. Aquest cromosoma extra es

manifesta de forma variada d’una persona a una altra, però es pot afirmar que una persona

amb la síndrome de Down presentarà cert grau de discapacitat cognitiva i mostrarà algunes

característiques típiques d’aquest síndrome. A hores d’ara encara no es coneix la causa que

provoca aquesta alteració cromosomàtica. 

Tot i que moltes persones tenen un concepte erroni del que és la síndrome de Down, davant la

notícia,  la  família  sofreix  un  gran  xoc  i  els  pares  i  mares  experimenten  diferents  fases

emocionals i psicològiques per arribar a l’acceptació. 

Elisabeth Kübler-Ross (1980, p.59-178) identifica cinc etapes emocionals, que solen travessar

els pares i mares amb fills/es amb una discapacitat i que, en funció de cada situació, poden

durar més o menys temps, presentar-se a la vegada o bé, tornar a aparèixer més endavant.

Aquestes cinc etapes són: 

5



• Negació:  els  pares  i  mares  s’aferren  a  la  idea  que  el  diagnòstic  és  erroni.  Es

reparteixen  les  culpabilitats,  però  realment  no  hi  ha  cap  culpable,  cadascú  ha

d’assumir les seves responsabilitats.

• Agressió: els pares/mares poden culpar-se mútuament de la discapacitat del nen/a, o

desencadenar la ira contra el metge, la religió o la vida, o fins i tot contra el propi

fill/a. Aquestes reaccions solen ser fuit de la impotència, encara que acaben sentint

culpa o vergonya pel seu comportament.

• Negociació: encara no accepten el diagnòstic del tot, però els pares/mares ja dialoguen

amb el metge i el nen/a sobre el problema.

• Depressió: l’esgotament dels pares/mares, tant físic com mental, és un fort llast i solen

manifestar-se símptomes de la depressió.

• Acceptació: els pares/mares accepten parcialment o totalment la discapacitat del nen/a,

encara que les etapes anteriors poden tornar a aparèixer. 

La causa del pas per aquestes etapes és que els pares/mares són conscients que aquest infant

presentarà unes necessitats més especials que un altre i es troben un poc perduts al respecte i

tenen por de no saber-ho dur a terme amb èxit. Tenen una gran preocupació per com serà la

seva vida, com afectarà al desenvolupament de la família, què serà d’ell en ser gran, entre

molts altres aspectes.

Per aquests fets, l'objectiu del meu treball d'estudi i d'intervenció és ajudar a aquests pares i

mares que passen per  aquesta  situació,  per donar un suport  inicial  i  fer  que l'arribada de

l'infant no siga tan inesperada per a ells. Intentar que des del primer moment rebin una ajuda,

una guia per a poder donar el millor al seu fill/a, veure quines necessitats presentarà, però

també tenir en compte les capacitats que té i fer que el camí siga més lleuger i segur per a ells.

Fer veure a les famílies que no faran el camí sols, sinó que també poden comptar amb altres

famílies, professionals i associacions. 

Aquesta guia d'intervenció per als pares i mares s'ha duit a terme a partir de l'experiència

viscuda de diferents famílies que van rebre la notícia fa uns anys, per tal de crear una guia el

més completa  possible  i  fer  que aquelles  preguntes,  aquells  temors que puguin presentar,

tenguin resposta i via per a superar-los. Se'ls ofereix resposta a preguntes incomprensibles per
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a ells, se'ls ofereix recursos per tal d'oferir el millor possible a l'infant, entre altres aspectes

que esper que siguin d'ajuda per a les famílies amb un infant amb la síndrome de Down.

M’he centrat en aquest aspecte ja que pens que els pares i mares són els que es troben més

perduts davant la notícia per la poca informació prèvia que tenen i per tant, són els primers

que necessiten ajuda. També s’ha de tenir en compte que ells ho viuen en primera persona i

els sentiments i emocions són molt diferents respecte a una persona que ho veu de l’exterior,

per això és molt important i necessari ajudar-los perquè sigui més fàcils per a ells. Per altra

banda, per fer veure que no estan sols amb l’educació del seu fill/a i que poden comptar amb

diferents especialistes i associacions que seran d’ajuda. 
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2.Objectius

2.1.Objectius generals

Com ja hem comentat anteriorment, l'objectiu principal que ens hem plantejat és elaborar una

breu guia d'intervenció per a pares i mares   amb un fill/a amb la síndrome de Down a partir de

necessitats i experiències viscudes per altres famílies. Podem veure que aquest objectiu s'ha

assolit correctament.

2.2.Objectius específics

La guia va ser elaborada per tal d'aconseguir una sèrie d'objectius específics com:

• Cobrir o minimitzar necessitats reals de famílies amb un fill/a amb la síndrome de

Down. La informació que s'ha aportat a la guia és a partir de necessitats i mancances

que presentaven els pares i mares que varen participar a la resposta del qüestionari, per

tal d'intentar minimitzar aquestes necessitats real. Fer que famílies que passin per la

mateixa situació tenguin una petita ajuda per iniciar el seu camí. 

• Proporcionar  als  pares,  mares  i  professionals  informació  sobre  la  Discapacitat

Intel·lectual i la síndrome de Down. Aquest objectiu queda assolit, ja que la guia té un

apartat  d'Informació  general  a  la  qual  es  parla  de  la  discapacitat  intel·lectual  i

d'aquesta síndrome amb les seves característiques. És una informació breu i precisa,

però queda clar el concepte de cada aspecte.

• Facilitar el camí de l’educació i la vida de la família amb l’infant amb la síndrome de

Down. També pens que queda assolit ja que a l'apartat del dia a dia de la guia es parla

de temes que preocupen als pares com és l'educació i donant confiança que el seu fill/a

aprendrà tot i ser a un ritme més lent. 

• Establir recomanacions per tal d'ajudar a la presa d'algunes decisions. Un tema que

preocupa als pares i molts d'ells demanen assessorament és sobre l'escolarització dels

seus fills/es, per això, se'ls ha aportat informació sobre aquest tema. Demostrar que no

hi ha res que impedeixi escolaritzar l'infant a un centre ordinari, sinó que li serà bo per

el seu futur i estar integrat a la societat.  També s'ha aportat informació com la de
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comptar amb un logopeda, psicomotricista o fisioterapeuta per acompanyar al procés

d'aprenentatge de l'infant. 

• Demostrar  que  la  seva  vida  no  canviarà  tot  i  tenir  un  nin/a  amb  discapacitat

intel·lectual. Hi ha un especial apartat per dir que requerirà la mateixa atenció que un

altre infant, per tant, no és necessari deixar de banda coses que agraden als pares i

mares, ni la seva rutina per dedicar un temps especial a l'infant. 

• Recalcar que el nin/a aprendrà al seu ritme i que té capacitats, no tan sols s'han de

veure les dificultats. Gairebé s'ha reflectit literalment aquest objectiu a la guia. Un

aspecte important i un fet que s'hauria de fer un canvi de perspectiva. Molta gent quan

sent  síndrome  de  Down  els  ve  al  cap  conceptes  com:  dificultats,  discapacitat,

problemes, entre altres. I deixen de banda les capacitats i possibilitats que presentarà

aquest infant.  L'objectiu està plantejat de tal manera que aquesta visió davant una

discapacitat canviï i fer veure que no tan sols haurà dificultats i necessitats. I si n'hi ha,

que  segur  que  n'haurà,  es  treballarà  per  aconseguir  minimitzar-les  i  poder  així

potenciar les seves capacitats. 
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3.Metodologia utilitzada per desenvolupar treball

A aquest  capítol  del  treball  atendrem als  aspectes  metodològics  per  al  disseny de

l'estudi i realització de la breu guia. S'exposarà el camí que hem elegit per realitzar aquest

treball i assolir els objectius proposats.

Primer de tot, es va plantejar quin tipus de treball realitzar. La idea inicial era la de dur a

terme un treball que pogués ser d'ajuda i posar-se en pràctica, relacionat amb la matèria de

dificultats d'aprenentatge. 

El que es volia per l'estudi era identificar problemes, necessitats reals, i intentar cercar una

solució per eliminar-los o minimitzar-los. Al model de la investigació en l'acció,  Cohen i

Manion (1994,  p.192) ho defineixen com un «procediment centrat en el seu objecte i pensat

per tractar un problema concret localitzat en una situació immediata».  A més, es tenia clar

que fos un projecte al que continuar treballant amb ell, mitjançant la revisió i avaluació dels

participants per millorar la pràctica i la seva utilitat (Bell, 2002). 

Va ser per aquest motiu, que amb el suport del tutor, es va elegir dur a terme una breu guia per

ajudar  a  pares  i  mares,  ja  que  són els  que més  ho  necessiten  per  la  falta  d'informació  i

desconeixement de la situació, sobretot, al moment que es rep la notícia sobre la discapacitat

del seu fill/a. Però, per concretar un poc més, es va decidir fer-ho respecte a la síndrome de

Down perquè es tenia més fàcil accés a la informació i a les famílies.

Per complir l'objectiu de cobrir o minimitzar necessitats reals de les famílies amb fills amb la

síndrome de Down es va requerir un mètode de recol·lecció de dades d'on poder extreure

posteriorment la informació vàlida per a la intervenció. La tècnica de recol·lecció d'aquesta

informació  utilitzada  ha  estat  el  qüestionari.  Francesc  Martínez  (2002)  indica  que  quan

necessitam saber com o perquè d'algun fet social, el qüestionari ens dóna resultats útils, així

com passa a aquest estudi, al que es volen conèixer les necessitats que presentaren les famílies

al rebre la notícia del diagnòstic. 

Per això, es va realitzar un qüestionari que segons Pardinas (1993, p.117). «És un sistema de
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preguntes que té com a finalitat obtenir dades per una investigació. […] S'ha de determinar

principalment l'objectiu general o ideal de l'estudi: quina informació o quina comprovació es

vol obtenir amb aquesta investigació». 

Es va realitzar un qüestionari anònim i voluntari, al qual es tracten diferents aspectes i temes.

Es feren dues versions, una en la llengua catalana i l'altra en la llengua castellana, per tal de

que cadascú tingués la lliure elecció de la llengua a la que ho volia realitzar. A més, era un

qüestionari en línia al qual es podia contestar des de casa i requeria poc temps de dedicació, al

qual totes les respostes eren obertes i vàlides. Es va rebre la col·laboració d'una mare que va

passar per la situació de conèixer el diagnòstic de la discapacitat del seu fill al moment del

naixement, la qual va revisar el qüestionari que s'havia prepara i va aportar algunes petites

modificacions per tal d'així aconseguir un qüestionari que s'adeqüés a la situació i realitat.

(Veure Annex 8.1 i 8.2).

Es  va  demanar  col·laboració,  la  qual  agraesc  molt,  a  famílies,  centres  educatius  i  a

associacions. Cal dir que no va ser fàcil, al principi, rebre respostes d'aquests qüestionaris i

per això, va ser necessari posar-se en contacte vàries vegades amb els participants.

Una vegada es tingueren les respostes suficients, a partir d'elles es va començar a identificar

necessitats, valorar experiències i a extreure conclusions generals, per poder fer així més real i

completa  la  intervenció,  la  guia.  En  tot  moment,  s'ha  mantingut  la  confidencialitat  dels

resultats extrets d'aquests. 

Al detectar les necessitats i quins són els aspectes que preocupen més als pares i mares, s'ha

posat  en marxa la  recerca d'informació,  per tal  de poder  aportar un millor coneixement  i

intentar minimitzar les necessitats de les famílies. S'ha tengut especial atenció a la informació

que s'escollia i a les diverses fonts (llibres, articles i pàgines webs d'associacions i fundacions

de la síndrome de Down) a les que s'accedia per fer que la informació fos el més completa i

precisa possible. Ja que, com ens diuen Carla Maglione i Nicolás Varlotta  (2009, p.18) «la

gran  disponibilitat  d'informació,  recursos  i  materials  a  Internet  planteja  la  necessitat

d'analitzar-los i seleccionar-los sempre». 
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Una vegada duita a terme una recerca d'informació sobre els aspectes generals de la síndrome

de Down, aspectes que preocupen més als pares i mares i que desconeixen més, s'ha fet una

elecció d'aquesta informació obtinguda per tal de simplificar-la i dur a terme la creació de la

guia. Per així cobrir  varis objectius proposats com aportar informació als pares, facilitar el

camí de l’educació i la vida de la família, establir recomanacions per tal d'ajudar a la presa

d'algunes  decisions,  demostrar  que  la  seva  vida  no  canviarà  tot  i  tenir  un  nin/a  amb

discapacitat intel·lectual no requereix major atenció i recalcar que el nin/a aprendrà al seu

ritme i que té capacitats, no tan sols s'han de veure les dificultats. 

És una guia breu i concisa, en format paper. Serveix d'ajuda per als pares i mares, però també

podria ser útil per als professionals de l'entorn de l'infant. Es va dur a terme a partir de les

necessitats que es detectaren de famílies que passaren per la mateixa situació. Cal dir que s'ha

fet una visualització de diferents guies per veure la simplificació que havia de tenir i el format

que havia de seguir. (Veure Annex 8.3).

Per saber la utilitat d'aquesta guia, es va passar un qüestionari per valorar quantitativament

alguns aspectes i també, qualitativament per així, posteriorment fer unes conclusions sobre els

resultats extrets per detectar alguns aspectes a millorar i fer així que sigui el més útil i d'ajuda

possible per a les futures famílies amb un infant amb discapacitat intel·lectual, concretament,

amb la síndrome de Down. Perquè com ja hem dit, el qüestionari és un excel·lent recurs per

saber l'opinió social. Va ser un breu qüestionari en format paper que requeria molt poc temps

de dedicació. (Veure Annex 8.4).

Es va demanar col·laboració a pares i mares, que també varen contestar el qüestionari inicial

per detectar les necessitats però també, a professionals com logopedes, docents, psicòlegs

terapèutica, entre altres. Després de totes les respostes i valoracions, s'han duit a terme les

conclusions d'aquest.
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4.Estructura i desenvolupament dels continguts

• Què és la discapacitat?

Segons  la  Organització  Mundial  de  la  Salut  (OMS),  la  discapacitat  és  «tota  restricció  o

absència, deguda a una deficiència (en el cas de la síndrome de Down, a una deficiència

psíquica), de la capacitat de realitzar una activitat de la forma o dins del marge considerat

normal  per  l'ésser  humà».  Pot  ser  temporal  o  permanent,  reversible  o  irreversible.  La

discapacitat  es  té,  no  és  una  manera  de  ser,  per  tant,  no  deim  que  una  persona  és

discapacitada, sinó que està discapacitada. 

• Tipus de discapacitat

Quan parlem de discapacitat estem parlant d’un factor que afecta a molta gent de la nostra

societat ja que no només existeix un tipus de discapacitat, sinó que la discapacitat engloba tota

aquella gent amb:

- Discapacitat física

- Discapacitat sensorial

- Discapacitat intel·lectual

• Discapacitat intel·lectual

Nosaltres ens centram en la discapacitat intel·lectual, de la que va relacionada el treball, ja

que la  persona amb la  síndrome de Down tendrà algun grau de discapacitat  intel·lectual.

L’AAMR (2002) defineix la discapacitat intel·lectual com la “discapacitat que es caracteritza

per  limitacions  significatives  tant  en  el  funcionament  intel·lectual  com  en  la  conducta

adaptativa expressada en les habilitats adaptatives conceptuals, socials i pràctiques. Aquesta

discapacitat  s’origina abans dels 18 anys.”  (tal  com cita  Miguel  Ángel  Verdugo Alonso,

2003).

Des d’una perspectiva interaccionista (on la discapacitat  no s'entén com un element propi

únicament  de  la  persona  i  l’entorn)  la  discapacitat  intel·lectual  no  s’identifica  com  una
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característica de la persona, és a dir, permanent o inamovible sinó que es tracta d’un estat de

funcionament de la persona que varia significativament en funció dels recursos que rep la

persona. 

• Classificació de la discapacitat intel·lectual 

Per  classificar  la  Discapacitat  Intel·lectual  es  poden  utilitzar  diferents  criteris.  L’ús  d’un

sistema o un altre de classificació, ha de tenir una finalitat pràctica, facilitant la comunicació

entre professionals o burocràtica, però no convertir-se en una forma d’«etiquetar» a la persona

amb discapacitat intel·lectual. Recordar que des de la perspectiva internacionalista, aquesta no

és  una  condició  inamovible  de  la  persona,  per  el  contrari,  és  fluïda,  contínua  i  canviant,

variant segons el pla de suport individualitzat que rebi. 

Aquesta discapacitat condueix al retard maduratiu, però a més, podem trobar diferents tipus,

segons el seu grau de discapacitat:

• Retard  maduratiu  lleu  (un  85%  de  la  població  està  afectada).  On  el  coeficient

intel·lectual es troba entre 50-55 i 70.

• Retard  mental  moderat  (un  10%  de  la  població  està  afectada).  On  el  coeficient

intel·lectual es troba entre 35-40 i 50-55

• Retard  mental  greu  (un  3-4%  de  la  població  està  afectada).  On  el  coeficient

intel·lectual es troba entre un 20-25 i 35-40

• Retard  mental  profund  (un  1-2%  de  la  població  està  afectada).  On  el  coeficient

intel·lectual es troba inferior al 20-25.

Les causes d’aquesta discapacitat poden ser vàries:

• Problemes relacionats amb el moment del part.

• Factors genètics, com és el cas de la síndrome de Down.

• Errors congènits del metabolisme.

• Malalties infantils.

• Greus dèficits ambientals.

El fet de tenir una discapacitat intel·lectual, pot suposar trobar dificultats en certs àmbits com
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en el cas de:

• Dificultats per adaptar-se a les situacions desconegudes.

• Dificultats per a la comprensió i transmissió de la informació.

• Dificultats per a l’expressió del malestar.

• Dificultats per a la integració d’estímuls sensorials.

Dificultats  que  al  llarg  de  la  vida  i  educació  de  la  persona s’ha  d’anar  treballant  per  tal

d’aconseguir minimitzar al màxim aquestes o fins i tot, eliminar-les, amb l'ajuda d'experts de

la matèria com logopedes i atenció primerenca. Es recomana que sempre es demani opinió i

ajuda a professionals i experts. 

Per  aquest  treball,  aprofundirem  encara  més  al  tema  i  ens  centrarem  a  la  discapacitat

intel·lectual a causa dels factors genètics, per tant, en la síndrome de Down. 

• La síndrome de Down

Com ens  indica  Down Espanya,  la  síndrome  de  Down és  una  alteració  genètica  que  es

caracteritza per la presència d’un cromosoma extra (el cromosoma és l’estructura que conté

l’ADN) o una part d’ell.

Les  cèl·lules  del  cos  humà tenen 46 cromosomes  distribuïts  en  23  parells.  Un d’aquests

determina el sexe de l’individu, els altres 22 s'enumeren de l’1 al 22 en funció de la mida

decreixent. Les persones amb la síndrome de Down tenen tres cromosomes al parell 21 al lloc

dels dos que existeix habitualment, per això, aquesta síndrome és coneguda com trisomia 21.
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Cal  recalcar  que  la  síndrome de  Down no és  una  malaltia  sinó,  com ja  hem dit,  és  una

alteració genètica, un aspecte que moltes persones de la nostra societat té errat. Al no ser una

malaltia, la síndrome de Down no es pot curar i no hi ha cap tipus de tractament. 

Aquesta alteració genètica es produeix de forma espontània, sense conèixer quina és la causa i

per això, no es pot actuar per tal d’evitar-ho. Es produeix a totes les ètnies, a tots els països,

amb una incidència d’1/600-700 concepcions al món. Únicament s’ha demostrat un factor de

risc, l’edat materna i, de manera excepcional, un 1% dels casos es produeix per herència dels

progenitors. 

• El diagnòstic

a) Abans del part

Hi ha una sèrie de proves abans de confirmar el diagnòstic de la síndrome de Down. Down

Espanya ens diu que en primer lloc es fa un anàlisi de sang de la mare i una ecografia al nadó

per determinar el risc de la síndrome de Down. Amb els resultats i entenent l'edat materna,

estableixen un càlcul de probabilitat que no és definitiu. Per obtenir el diagnòstic vertader, es

requereixen  proves  concloents  addicionals.  La  prova  de  diagnòstic  més  comú  i  amb  un

resultat més fiable és l'amniocentesi. Consisteix en dur a terme un anàlisi d'una petita mostra

del líquid amniòtic que envolta el fetus. 

Recentment  han  sortit  al  mercat  altres  proves  diagnòstiques  que  poden  substituir  a

l'amniocentesi  i  que  resulten  bastant  costoses  (entre  700  i  900  euros),  però  són  menys

invasives, ja que es realitzen mitjançant una extracció de sang de la mare,  el  que permet

realitzar un anàlisi genètic de la cèl·lula del fetus. 

Al primer trimestre de l'embaràs es duu a terme l'anàlisi de sang de la mare per analitzar la

fracció beta de la hCG (gonadotropina coriònica humana) i de la proteïna A. També es duu a

terme l'examen ecogràfic, donant especial atenció al plec cutani del coll del fetus. 

Al segon trimestre es duen a terme diferents anàlisis de sang a la mare per determinar una

sèrie d'aspectes per tal d'oferir un indici de risc però no diagnostica la síndrome de Down. 
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La legislació espanyola preveu la possibilitat d'interrompre l'embaràs abans de la setmana 22

de gestació, quan ja s'ha confirmat el diagnòstic de la síndrome de Down. Tot i que, s'ha de ser

conscients que l'infant té el dret de viure, per tant, s'ha de dur a una profunda reflexió per

prendre la decisió d'interrompre l'embaràs i com a conseqüència, el naixement de l'infant. 

b) Després del part

El diagnòstic després del naixement es basa en les dades que proporciona l'exploració clínica.

La presència de certs característiques físiques externes al nadó són els primers indicis que es

confirmarà posteriorment mitjançant el cariotip.  Aquesta prova consisteix en un anàlisi  de

cromosomes per el  que s'utilitza una mostra de sang del  nadó i  que verificarà si  existeix

aquest cromosoma extra al par 21. És extremadament estrany que aquest anàlisi pugui fallar,

per tant, ho hem de considerar un resultat definitiu d'identificació de la síndrome de Down. El

resultat d'aquestes proves es solen rebre  varis dies després.  

• El moment de conèixer el diagnòstic

Està comprovat que el  moment que s'ha de comunicar a la família sobre el  diagnòstic és

delicat. Ja de per sí mateix, és un moment complicat, però si no es du un tracte adequat, pot

ser considerat com un moment desagradable, així com ens aporta un estudia, que va dur a

terme Down Espanya.  trobam coincidència a  les respostes que feren els  pares i  mares al

qüestionari de detecció de les necessitats. Molts coincideixen que la informació que aportaven

els professionals era massa elevat per a els pares i mares, fet que els desconcertava encara

més,  i  no  van dur  a  terme  una  sensibilitat  adequada.  Trobam reflexions  que  argumenten

aquestes darreres línies:

«Nos gustaría que los médicos no hablaran tanto de los aspectos técnicos (el genoma, la

trisomía), que a los padres nos bajan la moral, sino que los obviaran o explicaran de forma

más sencilla»

«El tracte i la manera de dir-ho és molt importants en aquests moments i alguns professionals

no ho varen saber dur bé»

Ja veim que el  tracte i  la informació que se'ls  dóna als  pares i  mares és molt  important,

sobretot, al moment del coneixement del diagnòstic. S'ha de tenir consciència que els primers
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moments després de conèixer que el fill/a esperat té la síndrome de Down són moments molt

complicats per tota la família i es senten molt perduts de com afrontar la situació. Per tant, els

professionals han de tenir molta cura al moment de transmetre-ho i donar informació molt

clara i precisa, que puguin entendre els pares i mares. Transmetre confiança i demostrar que

se'ls ajudarà amb tot el que siga necessari i que no estan sols.

• Característiques de la síndrome de Down

L’efecte que produeix la presència d’aquesta alteració és molt variable per a cada persona,

però mostrarà algunes característiques típiques d’aquesta síndrome. Tot i ser comuns, cada

individu és singular, amb una aparença, personalitat i habilitats úniques i personals. 

Cal dir que moltes de les característiques comuns d'aquesta síndrome són visibles a simple

vista, fet que els fa molt identificatius. Aquestes persones tendeixen a tenir la llengua molt

gran i la boca petita, el nas aplanat i els ulls allargats. 

Característiques facials de la síndrome de Down

També tenen les extremitats curtes, fet que els fa ser baixets i a més les mans planes i els dits

curts. La seva personalitat pot ser molt variada, pot ser tengui escassa iniciativa, que sigui una

persona molt afectuosa i sociable; fet que els facilita molt la integració i adaptació a l’escola.

Però,  a  la  vegada també és  una persona tossuda,  entre  altres.  Presentarà  dificultats  per  a

mantenir l’atenció, per això la informació ha de ser pautada i simple. 
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Existeix la creença que hi ha diferents graus o nivells de la síndrome de Down, però és una

idea totalment errònia. Com hem dit, cada persona és un singular, una aparença, personalitat i

tendrà unes habilitats úniques, és a dir, amb una alteració diferent a l’àrea cognitiva, motora i

lingüística. Aquestes característiques no determinen el grau de discapacitat intel·lectual que

presenten aquestes persones. 

• Salut

Cal recalcar i repetir que la síndrome de Down no és una malaltia, per tant, no té cura. Les

persones amb la síndrome de Down presenten una sèrie de problemes de saluts associats a

aquest  síndrome, però això no significa que tots  ho patesquin.  Segons My Child Without

Limits, aquests són:

• Cardiopatia congènita (malaltia del cor que està present al naixement).

• Problemes d'audició.

• Problemes intestinals, com l'intestí prim o l'esòfag bloquejat. 

• La malaltia celíaca (malaltia digestiva que danya l'intestí prim).

• Els problemes oculars, com les cataractes (una nebulosa en el cristall de l'ull).

• Disfuncions tiroides (problemes amb la glàndula que afecta al metabolisme).

• Problemes òssies. 

• Demència similar a la malaltia de l'Alzheimer. 

a) De nadons:

Els nadons amb la síndrome de Down presenten un to muscular pobre i  una llengua que

sobresurt.  Per  tant,  l'alimentació  dels  nadons  amb la  síndrome de  Down,  per  el  general,

requereix  més  temps.  Cal  demanar  assessorament  a  algun  expert,  com  el  pediatre,  per

assegurar-se que el nadó rep suficients nutrients. 

El tenir un to muscular deficient pot causar estrenyiment als nadons. Alguns individus amb la

síndrome de  Down poden  presentar  una  malformació  de  la  part  superior  de  la  columna,

situada a baix de la base del crani. Aquest fet pot causar la comprensió de la medul·la espinal

si no es tracta adequadament. 
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L'atenció mèdica per a nins/es amb la síndrome de Down ha d'incloure el mateix cuidat que

qualsevol altre nin/a. Però a més, s'ha de donar especial atenció als problemes que són més

comuns als nins/es amb la síndrome de Down. 

b) Infants:

Un nin/a  amb la  síndrome de Down,  moltes  vegades  és  lent  per  voltar,  seure,  aturar-se i

respondre. Això pot estar relacionat amb el to muscular pobre. Durant els primers anys de

vida, els nins/es amb aquesta síndrome, són de 10 a 15 vegades més propensos que altres

nins/es  a  desenvolupar  leucèmia,  una  malaltia  que  pot  ser  fatal.  És  molt  comú  que

desenvolupin infeccions respiratòries, d'oïda, la amigdalitis i pneumònia. 

Cal dir que s’han duit a terme grans avanços a la investigació d’aquesta alteració genètica i ha

fet possible la prevenció de molts d’aquests problemes associables. A més, han aconseguit que

l’esperança de vida augmenti, considerablement, situant-se al voltant dels 60 anys, i segueix

augmentant com la resta de població. 

Un seguiment i control de la salut de l'infant farà que tengui una millor qualitat de vida. 

• Educació. Adaptació/integració escolar

Llenguatge

La síndrome de Down, és una alteració a l’equilibri genètic que altera el funcionament normal

de l’organisme, ocasionant un desenvolupament lent. Necessitarà més temps per expressar-se

oralment, en comparació a altres nins/es, i a vegades no poden arribar al nivell que a alguns

pares/mares els agradaria. Però els nins/es amb la síndrome de Down solen desenvolupar les

habilitats de comunicació necessàries. De fet, molts de nins/es amb aquesta síndrome s'ajusten

molt bé a les classes ordinàries. 

Primers anys de vida

És necessari tenir en compte que les habilitats i destresses no depenen únicament dels factors

genètics, sinó també de l'estimulació que rep des del naixement. També se la coneix com a

atenció primerenca i ha demostrat ser molt efectiva, per això està molt bé que els pares i

mares duguin el seu fill/a poc des del seu naixement.
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L'actitud i entrega dels pares, família, docents i terapèutics, marca molt el desenvolupament

de tots els nins/es i marcarà molt especialment el desenvolupament del nin/a amb la síndrome

de Down i per tant, la seva integració a la societat. 

El nin/a amb la síndrome de Down requerirà la mateixa atenció que qualsevol altre nin/a,

simplement que té un procés d'aprenentatge més lent, però aprendrà moltes coses. Per ajudar a

aquest  procés  d'aprenentatge,  es  pot  dur  al  nin/a  a  diferents  sessions  com  de  logopeda,

psicomotricitat i fisioterapeuta. L'infant ha de fer el que vol, com tots els nins/es, per tant, si

vol dur a terme alguna activitat extraescolar en especial, que siga del seu gust, no s'ha de

dubtar a que ho faci.

Escolarització

Com ens indica Down Espanya,  el 90% de les persones amb trisomia 21 accedeix a les

escoles  ordinàries.  Existeix  una  millor  integració  escolar  a  Educació  Primària  que  a

Secundària  i  Formació  Professional,  tot  i  que,  hi  ha  moltes  associacions  que  lluiten  per

millorar aquest aspecte. 

Com bé ens diu Emilio Ruiz (2012)  la inclusió educativa dels alumnes amb síndrome de

Down és un projecte que beneficia a tots/es. A aquests alumnes, és molt beneficiari perquè es

formen en l'ambient real que més endavant trobaran a l'etapa adulta,  a la societat,  ja que

l'escola és una societat en miniatura. A la resta d'infants és bo perquè els permet aprendre

alguna cosa que no apareix als llibres i que és difícil interioritzar sense l'experiència, assolint

valors com la tolerància i el respecte a les diferències. No basta que els nins/es estiguin a la

classe,  sinó  que  han  d'aprofitar  al  màxim  les  possibilitats  que  aquesta  assistència  els

proporciona.

• Dependència

El Govern de les Illes Balears té la Llei 39/2006, de 14 de desembre, a la qual fa una

promoció  de  l’autonomia  personal  i  d’atenció  a  les  persones  en  situació  de  dependència.

Aquesta llei configura a l’Estat espanyol un sistema integral d’atenció a les persones que,

perquè  es  troben  en  una  situació  d’especial  vulnerabilitat,  requereixen  suport  per
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desenvolupar les activitats essencials de la vida diària, assolir una major autonomia personal i

poder exercir plenament els seus drets de ciutadania.

Aquesta Llei s'adreça a totes les persones que es troben en situacions de dependència, en el

cas del nostre treball, per persones amb discapacitats psíquica, intel·lectual i amb malaltia

mental  en  situació  de  dependència;  i,  infants  menors  de  tres  anys  amb  problemes  de

dependència. 

Reconeixement de la situació de dependència

Per tenir un reconeixement de la situació de dependència es fa una sol·licitud i es duu a terme

una valoració del grau de dependència de la persona. 

Hi ha diferents graus de dependència,  els  quals es classifiquen segons l'autonomia de les

persones i la intensitat de les atencions que necessita. Una vegada s'ha reconegut el grau de

dependència es dóna una prestació econòmica per cobrir les necessitats de la persona. És un

possible  recurs  al  que accedir,  ja  que és  una ajuda per  a  les  famílies  amb un nin/a  amb

discapacitat intel·lectual.

• Associacions i fundacions

Tot i que el Govern ofereix ajudes econòmiques, moltes vegades no són suficients per cobrir

les necessitats especials per als infants amb la síndrome de Down, és per aquest motiu que les

associacions i fundacions duen a terme activitats per tal de poder rebre un recurs econòmic i

ajudar a les famílies. A Mallorca trobam associacions i fundacions com:

1.DOWN i més: és una Fundació sense ànim de lucre que neix per iniciativa

d'un  grup  de  pares/mares,  amb  l'objectiu  de  donar  ajuda  i  atenció

professional específica i per millorar la qualitat  de vida de les persones

amb la síndrome de Down i les seves famílies, en tots els cicles de la seva

vida, estant oberts a altres discapacitats minoritàries. 
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2.ASNIMO: és una entitat sense ànim de lucre i va ser la primera Associació

a Espanya, especialitzada  amb la síndrome de Down (1976). Ofereixen una

atenció  integral  a  persones  amb  aquesta  discapacitat  o  amb  altres

discapacitats afines i a les seves famílies. 

3.APROSCOM: és una entitat sense ànim de lucre, d'iniciativa social. El seu

objectiu  és  defensar  la  igualtat  d'oportunitats  de  les  persones  amb

discapacitat intel·lectual i d'atendre les seves necessitats. Donen un suport a

la persona i la seva família amb la intenció de que puguin desenvolupar-se i

relacionar-se amb l'entorn en el que conviuen, amb les mateixes condicions,

drets i oportunitats. 

En el cas de Menorca trobam:

1. Down  Menorca:   treballa  per  a  la  integració  de  persones  amb  la

síndrome de Down de Menorca. Va ser per iniciativa de pares i mares amb

fills que tenien aquesta discapacitat,  conscients de que només sumant un

esforç es pot aconseguir un objectiu tan simple com complex: la Integració.

2. AIPSD. Associació Integració Persones Síndrome de Down: treballa per

una millora de la qualitat de vida de les persones amb la síndrome de Down,

per fomentar la integració i crear i ampliar els serveis que responguin a la

demanda social, personal i familiar de persones amb la síndrome de Down. 

A Eivissa i Formentera trobam:

1.ADIMA Eivissa: és una associació sense ànim de lucre que es va crear

amb l'objectiu de contribuir a la plena integració del col·lectiu de persones

majors  i  de  les  persones  amb  discapacitat,  reivindicant  els  seus  drets

fonamentals i constitucionals.
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• Sentiments

Cada persona és diferents, per tant, afronta les situacions diferent. Tot i així, quan es coneix la

notícia  que  el  nadó  presenta  una  discapacitat,  els  sentiments  són  molt  intensos  i

s'experimenten,  per part  dels  pares i  mares,  sentiments contradictoris.  És normal sentir-se

desorientat, no poden creure el que se'ls ha comunicat i es poden donar culpabilitat dels fets,

de rebuig cap a un mateix. És normal que es sentin tristos i decebut, sobretot quan es tenen

unes expectatives altes i bones del fill/a tan esperat. 

És necessari tenir en compte que l'expressió dels sentiments ajuda a afrontar millor la situació.

S'aconsella que els pares i mares s'informin després de la noticia per veure com afrontar les

situacions  que  es  presentaran.  Molts  de  pares  troben  ajuda  dels  seus  psicòlegs,  amics  i

familiars i  també a les associacions de persones amb la síndrome de Down. Per això,  és

recomanable que es posin en contacte amb la realitat quotidiana d'aquestes persones i escoltar

les seves experiències, ja que els pot ajudar a superar moment difícils.

Les famílies passen per diferents estats d'ànims, com la tristesa, negació, culpabilitat, ràbia,

frustració, depressió, hiperactivitat, alegria i acceptació (Down Espanya). Aquestes es poden

repetir al llarg del temps, no ha de venir de nou, és una cosa normal. N'hem a concretar un poc

cada sentiment:

a) Tristesa: és el moment que passen de dol perquè el seu fill/a desitjat i tan esperat té

una discapacitat. Poc a poc, van acceptant al nadó, gràcies al contacte i a la demanda

de cuidat de l'infant. Aquest sentiment pot tornar més endavant, tot i pensar que ja s'ha

superat la situació.

b) Negació: aquesta reacció és molt comú. No voler ser conscients que el que passa és

real. És un recurs que es té al temps de preparació per després afrontar la situació. 

c) Culpabilitat: alguns pares i mares es donen culpa del que està passat, però han de ser

conscients que el fet que el seu fill/a neixi amb la síndrome de Down no és culpa seva,

sinó que ve condicionat per factors externs o ambientals. 

d) Ràbia i frustració: és molt comú també, perquè no entenen perquè els passa això a ells.

Ara bé, aquests sentiments fugiran així com passi el temps i es sigui conscient que

l'energia i l'optimisme dels pares i mares és vital per incrementar el desenvolupament i

benestar del nin/a.
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e) Depressió: és un sentiment de pena molt fort i els pares/mares es senten desesperats

per la situació, per això, és possible que s'arribi a la depressió. Quan s'arriba a aquest

sentiment és convenient cercar ajuda d'un psicòleg/a o altres experts. La família i la

parella també seran un punt d'ajuda fonamental per superar-ho. 

f) Hiperactivitat: molts de pares i mares duen a terme una multitud d'activitats i tasques

per  no afrontar els  seus sentiments.  Dedicar el  temps i  energia  a rebre informació

acabarà cansant-los, per això, el millor és seguir amb la rutina: anar a passejar, estar

amb els amics, sortir a sopar, entre altres, ja que ajudarà a superar la situació. 

g) Alegria: una vegada superat el desconcert inicial i amb l'assessorament d'altres pares i

mares i professionals, s'arriba a un moment de reconeixement i alegria de la situació.

Els pares i mares al conèixer les aptituds i possibilitats de les persones amb aquest

tipus de discapacitat, veuen que seran capaços de superar la situació, per gaudir del

nadó. 

• A l’actualitat

Segons uns estudis, que ens ha compartit la fundació Down Espanya, s’estima que a Espanya

viuen unes 34.000 persones amb la síndrome de Down, i 6.000.000 a tot el món. Els càlculs

indiquen  que  entre  el  30% i  el  40% de  les  persones  amb  discapacitat  intel·lectual  té  la

síndrome de Down. 
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5.Resultats

5.1.Resultats de l'enquesta passada a famílies amb fills/es amb la síndrome de Down: 

Una vegada rebre les respostes del qüestionari que es va passar a famílies que es trobaren amb

la situació al rebre la notícia “l’infant té la síndrome de Down”, s’ha fet un anàlisis de les

dades i s’ha arribat a les següents conclusions:

a)Informació general

Com a informació inicial, sobre algunes característiques dels participants, podem dir que el

75% d’aquests són mares i tan sols el 25% són pares. Tots els que contestaren el qüestionari

coincideixen en el nombre de fills, en total, dos. En el cas de la situació laboral, també trobam

coincidència ja que el 100% són actius. 

b)La notícia

Totes les famílies reberen la notícia després del naixement, per part del metge. Tot i que, el

professional que els va marcar, coincidentment a tots/es, va ser el psicòleg/a. 

El  87.5%  dels  participants  pensa  que  l’acollida  d’aquest  professional  va  ser  totalment

inadequada  i  tan  sols  el  12.5%  troba  que  va  ser  adequat  o  totalment  adequada.  Els

percentatges  coincideixen  al  moment  d’indicar  l’orientació  rebuda  (87,5%  totalment

inadequada, 12,5% adequada o totalment adequada). 

*Com va ser l'acollida del professional que vos va donar la notícia del diagnòstic?
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La resposta a la pregunta “Vos donaren algun tipus de guia, follet d'ajuda i d'informació sobre

els  possibles  dubtes  que  teníeu  a  l'inici?”  el  100% ha  oferit  una  resposta  negativa,  cap

pare/mare va rebre algun tipus de follet d’orientació. Aquestes dades argumenten encara més

la necessitat de dur a terme la guia, per tal de poder ajudar des del primer moment a les

famílies i no sentir-se tan perdudes i rebre una primera informació i acollida. 

Dins  l’apartat  voluntari  sobre  l’aportació  d’experiències  als  punts  tractats  anteriorment,

podem arribar a la conclusió que els professionals van tenir poca sensibilitat per tractar la

situació, a algunes de les experiències trobam comentaris negatius que aquests professionals

feren cap al nadó. Per tot això, alguns dels participants, el 37,5%, coincidint que totes eren

mares, van tenir la necessitat d’acudir a un psicòleg/a per dur la situació de la millor manera

possible i deixar de banda aquest primer tracte, acollida i orientació, que va ser de tan poca

ajuda per a les famílies. 

*Necessitat d'ajuda d'un psicòleg/a per acceptar la situació.

Tots  optaren  en  assistir  a  una  associació  o  fundació,  després  de  tenir  coneixement  de  la

notícia,  per  tal  de  tenir  una  millor  orientació  i  un  millor  recolzament.  A l’associació  els

donaren informació i orientació, però tornam a trobar uns percentatges realment sorprenents

perquè tan sols el 75% pensa que aquesta orientació va ser adequada, i per el 25% va ser

indiferent.  Em sorprèn  el  resultat  a  l’apartat  ajuda  i  acompanyament  oferit  (per  aquestes

associacions i fundacions) perquè el 100% ha contestat que va ser inadequat. 
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*Com va ser l'atenció que vareu rebre de les associacions a les que cercareu ajuda?

A l’apartat opcional, de compartir les experiències, he pogut comprovar els motius d’aquestes

respostes. Totes les famílies, d’un principi, van comptar amb ASNIMO però, tots, al cap de

poc  temps,  durant  el  primer  o  segon  any,  es  canviaren  perquè  quedaren  desanimats  i

descontents dels serveix oferits. Per això, a hores d’ara, es recolzen amb la fundació Down i

més,  APROSCOM  i/o  CREIX.  Les  experiències  compartides  d’aquestes  associacions  i

fundacions són molt positives i podem veure que els pares estan molt contents i que reben una

gran ajuda.

c)Formació i relació amb altres pares i mares

He pogut veure que no tots els pares/mares tenen la formació adequada i suficient sobre la

discapacitat  intel·lectual,  tan  sols  la  tenen  el  87,5%.  Aquests  que  tenen  la  formació,

coincideixen que dugueren a terme aquesta després de conèixer el diagnòstic de l’infant. 

*Teniu formació a l'àrea de discapacitat intel·lectual?
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Tots i cada un d’ells coneix a altres famílies amb algun infant amb la síndrome de Down ja

que  tots  s’han  relacionat  a  associacions  i  fundacions  especialitzades  amb  la  discapacitat

intel·lectual i treballen activament a les activitats que duen a terme; el 37,5% són usuaris

d’activitats (grup de pares, carreres esportives, etc.) i el 62,5% són promotors (membres de la

junta directiva o d’algun grup gestor de l’entitat).

*Participació a algun grup que treballa a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual.

d)Informació sobre el vostre fill/a amb la síndrome de Down

A les dades que hem extret hi ha el 62,5% que són nins amb la síndrome de Down i el 37,5%

són nines. Gairebé tots els infants al néixer van presentar problemes de salut, el 87,5% i tots i

cada un d’ells ha estat necessari hospitalitzar el seu fill/a alguna vegada. Ara bé, no tots els

pares/mares consideren que el seu fill/a necessiti un seguiment mèdic més freqüent, superior

als altres nins/es, tan sols trobam que sí que ho consideren el 12,5%. 

Sexe dels fill/es dels participants. *Problemes de salut al naixement.

*Creu que el vostre fill/a necessita un seguiment 

superior a la resta de nins/es?
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e)Escolarització i estimulació

Tots els fills/es d’aquestes famílies, que han col·laborat amb el qüestionari, estan escolaritzats

a  escoles  ordinàries,  ja  siga  d’educació  infantil  o  primària.  Alguns  d’ells  van  rebre

assessorament  per  professionals  a l’hora de decidir  l’escolarització dels  seus  fills/es,  com

orientadors/es i educadors/es, assessorament dels quals va ser adequat. Tan sols trobam que el

12,5% no va demanar assessorament a algun professional per fer-ho, tenien clara la idea de

dur el seu fill/a a un centre ordinari. 

*Va demanar assessorament a algun professional per escolaritzar el seu fill/a?

També trobam coincidència quan ens referim a que tots els pares/mares han duit el seu fill/a a

un servei d’estimulació i d’atenció primerenca des de que l’infant tenia entre els 2 i 4 mesos.

Ara bé, sí que trobam diversitat de resposta a l’indicar quin tipus de centre és aquest, ja que

trobam que hi ha infants que van a un centre públic, altres a centres privats i altres a centres

concertats; tot i que, la gran majoria du el seu fill/a a un centre públic. 

*On està escolaritzat el seu fill/a?
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Els comentaris que han duit  a terme els pares/mares relacionats amb aquest apartat és que els

nins/es estan molt ben integrats als centres i al grup classe i reben un bon suport. Trobam

coincidència que hi ha diversitat d’opinions entre els diferents professionals que atenen el

nin/a al centre. També destaquen que ha hagut anys difícils, però d’altres més bons i que

veuen una millora respecte als primers anys d’escolarització, perquè moltes de les famílies

han pitjat molt per aconseguir el que desitjaven, com que el suport sempre es faci dins la

classe.

Tots  els  fills/es  dels  participants,  d’aquest  qüestionari,  reben  gran  varietat  de  sessions,

destacant que la gran majoria realitzen fisioterapeuta, sessions psicològiques, psicomotricista,

logopeda i sessions sensorio-motrius. Tots/es duen els seus fills/es a activitats extraescolars, hi

ha una gran varietat, però trobam una positiva coincidència als comentaris dels pares/mares.

És una manera més que els seus fills/es estiguin amb altres nins/es, amb la comunitat, ja que

és molt bo per potencialitzar la socialització amb els altres, dels que reben una atenció molt

bona i estan molt ben integrats.

*Quin tipus de sessions terapèutiques d'atenció primerenca rep o ha rebut el seu fill/a?
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f)Dependències i ajudes

Són pocs els que han sol·licitat la valoració de dependència del seu fill/a, tan sols el 25%, als

quals se’ls ha reconegut algun nivell de dependència i reben una ajuda econòmica per cobrir

les necessitats del seu fill/a, tot i que no sigui suficient, segons comparteixen els pares/mares.

Tots realitzen activitats amb alguna associació o fundació per aconseguir una ajuda, o una

major ajuda econòmica. L’associació o fundació de la que més confien tots els pares/mares és

la fundació Down i més. De la qual confien molt i reben una gran ajuda.

g)Suport del seu entorn

La parella, el fill/a i la família és el major recolzament de tots i cada un dels pares/mares que

han  contestat  aquest  qüestionari.  Igual  que  també  coincideixen  que  els  mitjans  de

comunicació i  la societat  són els  qui aporten menor recolzament.  Els que han ajudat a la

majoria de les famílies als moments més difícils és la parella, la família i els amics, ara bé, per

alguns també han trobat gran ajuda dels professionals. Tot i que remarcam que no tots han

trobat un recolzament positiu i adequat per als professionals. Podem veure que la gent confia

molt  amb la seva parella,  els  amics i  la família per compartir  experiències i  inquietuds o

preocupacions.  Però alguns  d’ells  opten  en  compartir  aquestes  experiències  amb els  seus

psicòlegs. 

*Del seu entorn, qui trobes el major suport?
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h)Sentiments

A aquest apartat, les preguntes van relacionades amb els sentiments que han experimentat o

que experimenten a les seves vides després d’haver rebut la notícia. És l’apartat al que trobam

més semblança a les respostes. 

Podem veure que tots els pares/mares consideren que controlen totes les situacions que es

presenten al seu dia a dia. El 25% ha sacrificat alguna cosa que li agrada de la seva vida per

poder-se centrar  amb l’educació  del  seu fill/a,  tot  i  que la  majoria  són conscients  de les

responsabilitats que suposa tenir  un fill/a,  però penses que aquestes no augmenten perquè

l’infant tengui la síndrome de Down. 

Tots  han  provat  de  fer  coses,  i  a  més,  es  senten  contents  en  les  seves  vides,  es  senten

acompanyats i són feliços amb els seus fills/es. Són conscients de la discapacitat del seu fill/a,

però no els suposa cap problema que aquest aprengui més lent que la resta, a més, tenen en

compte més les capacitats que presenta que no pas les dificultats. Per a ells/es la importància

de les seves vides és que el seu fill/a sigui feliç. El 25% pensa que va ser més difícil establir la

rutina diària, però tots segueixen gaudint de les coses com abans i arribant a l’estabilitat. 

El 75% dels pares/mares han observat que aconseguir que el seu fill/a faci alguna cosa és més

fàcil del que s’esperava, això significa que les expectatives que tenien dels seus fills/es al

principi eren molt inferiors a la realitat i han comprovat que tenir un fill/a amb discapacitat

intel·lectual suposa tenir un infant amb un nivell d’aprenentatge especial, diferent, però això

no significa que no aprengui, sinó que va al seu ritme i per tant, tampoc és necessari deixar tot

per al seu fill/a. 

La principal preocupació de tots els pares/mares és com serà el futur dels seus fills/es quan

ells no hi siguin. El 50% es preocupen per l’escolarització dels seus fills/es, si la modalitat i

l’elecció del col·legi és l’adequada,  sobretot així com van pujant de cicle. Ara bé,  alguns

pares/mares també es preocupen de la relació que tendran els seus fills/es amb la resta de

nins/es i de no dedicar la mateixa atenció a la resta de fills/es. 
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*Què et preocupa més del teu fill/a?

Les  darreres  experiències  compartides  a  aquest  qüestionari  han  estat  molt  positives.  Són

conscients  que  al  principi  creien  que  haurien  de  deixar  coses  per  atendre  el  seu  fill/a,  i

coincideixen en que l’inici és molt dur, però poc a poc tots s’han adonat que duen un ritme de

vida normal, tots segueixen amb el que feien anteriorment i han fet i fan el que els hi agrada.

Saben que els seus fills/es tenen més difícil aprendre, però han aportat molts aprenentatges a

la família, com la tolerància, la paciència i l’amor. Una frase molt profunda i agradable d’una

mare, descriu què és per ella tenir un fill/a amb discapacitat intel·lectual: 

“Tenir un fill amb Down és una vendició, és conviure amb l’amor en estat pur”
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6.Conclusions

6.1.Primeres conclusions dels resultats extrets a l'enquesta:

Després d’avaluar les respostes i dades extretes dels qüestionaris, s'ha arribat a una sèrie de

conclusions generals per dur a terme la guia d’ajuda i intervenció:

1. Es veu que els pares i mares que han participat al qüestionari són els més implicats en

l'educació dels seus fills/es, que participa activament amb grups que treballen per les

persones amb discapacitat intel·lectual. 

2. Al  veure  el  baix  percentatge  de  pares  i  mares  amb  formació  de  discapacitat

intel·lectual, és farà un petit incís a la guia per tenir un inicial coneixement d’aquesta

discapacitat, poc després del diagnòstic. 

3. Al llegir les experiències que tingueren amb alguna sèrie d’associacions i fundacions,

es recomanarà aquelles que han estat d’ajuda i reforç per aquestes famílies i així poder

cercar un major reforç, ajuda i orientació.

4. Es compartiran aquelles experiències compartides per els pares/mares perquè vegin

que les seves vides seguiran igual i que tenir un fill/a amb discapacitat intel·lectual té

les  seves  coses  positives  i  no suposa deixar  de banda el  que t’agrada  per  atendre

l’infant, idea errònia que tenen totes les famílies a l’inici de la situació.

5. Demostrar que compartir el que senten i cercar reforç als amics, famílies i a la parella

és molt positiu per superar amb major facilitat els moments més difícils. 

6.2.Conclusions de la guia realitzada:

Els resultats de l'enquesta que es va passar sobre la breu guia han estat molt positius. Tots els

participants a aquesta avaluació han trobat que el format i presentació està molt encertada i

adequada, ja que és atractiva i visual.

També troben que la informació és encertada, perquè  tot i ser breu és precisa i arriba. Es

parla  del  més  important  i  a  destacar.  De  la  mateixa  manera,  tothom coincideix  que  la

informació és inclusiva. Un participant va fer l'aportació:  el tracte i la manera d'aportar la
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informació és molt encertada. Un aspecte molt important, que veig que he aconseguit. Com

s'ha comentat  al  llarg del treball,  s'ha de tenir  cura de com es diuen les coses,  perquè la

situació per aquestes famílies no és fàcil, sobretot, els primers moments.

En el cas de l'apartat de si la breu guia resol dubtes i necessitats, els experts van aportar el

màxim de puntuació. Per a aquells que no eren experts del tema van conèixer un poc més i en

el cas de pares i mares aportaren que pot ser de gran ajuda ja que hi ha recomanacions i

aspectes positius que els fa estar més segurs de la situació. 
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8.Annexos

8.1.Qüestionari català

Es  pot  accedir  al  format  on-line  al  següent  enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/1l5SctUaaGnLB49vULJoD5ND3nNeN1A0_5CQbY3ekgbI/

prefill 

8.2.Qüestionari castellà

Es  pot  accedir  al  format  on-line  al  següent  enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/1h_Kc_z9qMwN7GursU8hTpzP-

Bjo3eUUsM6yvHW6Oog0/prefill 

8.3.Guia

8.3.1.Portada:
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8.3.2.Contingut: (interior)

8.4.Qüestionari valoració de la guia

QÜESTIONARI D'AVALUACIÓ DE LA BREU GUIA

Indiqui l'enumeració de l'1 (poc) al 5 (molt):

1 2 3 4 5

És adequada la presentació i el format de la guia?

Creu que és clara la informació què s'aporta?

Creu què és suficient la informació que s'aporta?

Creus que la informació proporcionada és inclusiva?

Resol dubtes i necessitats?

Aspectes a millorar:

Aspectes a destacar:
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CUESTIONARIO FAMILIAR CON
HIJOS/AS CON SÍNDROME DE DOWN
Se tiene consciencia que tener un hijo/a con discapacidad intelectual supone un choque inicial para 
algunas familias. Para alguna de ellas se presentan preguntas y temores a causa del desconocimiento 
de la situación. 

La colaboración de este cuestionario es para intentar detectar las necesidades que presentan estos 
padres y madres después de la noticia. Se pretende conocer esta realidad para poder actuar y hacer que 
nuevas familias tengan una mejor guía e información sobre la situación y ayudarlos porque no se sientan 
solos al hacer el camino lleno de emociones, de preguntas y temores. 

Por esto, se realiza este cuestionario, en colaboración al estudio que se quiere llevar a cabo para realizar 
el Trabajo de Final de Grado especializado en “Suport Educatiu”. Este cuestionario es para ver la 
experiencia en diferentes aspectos y hacer que la intervención sea más completa posible. 

En el cuestionario se encuentran diferentes secciones de preguntas con respuesta simple. Cada sección 
tiene una breve descripción sobre el que se preguntará. También podemos encontrar preguntas 
voluntarias en las que se puede compartir alguna experiencia respecto a lo que se ha tratado en la 
sección. Lo importante del cuestionario es que contestéis sobre vuestra experiencia, por lo tanto, no hay 
respuestas buenas ni malas.

Recordad que el cuestionario es anónimo y que los datos que se extraigan serán tratados con la máxima 
con㜌dencialidad, simplemente es para hacer un estudio más real a partir de vuestra experiencia e 
intentar cubrir las necesidades que tuvierais para que otras familias no se encuentren con las mismas. 

Finalmente, agradecer vuestra colaboración y ayuda que supone para mí que contestéis este 
cuestionario.

¡Muchas gracias!

EMPEZAMOS

En esta sección se presentan preguntas generales, para conocer un poco la situación familiar i 
empezar a conocer vuestra experiencia al momento de recibir la noticia, quien os aportó la 
información, si el tracto fue adecuado, entre otros. Indicad la respuesta sobre vuestra 
experiencia. Las preguntas que puedan tener varias respuestas están indicadas, el resto tan solo 
se puede indicar una de ellas. 

Padre

Madre

Señala la relación con sus hijos/as:
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2

Activo

Desempleado

En excedencia

De baja

Antes del nacimiento

Después del nacimiento

Médico

Psicólogo/a

Enfermero/a

Trabajador/a social

Otro

Ninguno

Indique el número de hijos/as que tiene:

Su situación laboral en la actualidad es:

¿Cuando recibieron el diagnóstico de síndrome de Down de vuestro
hijo/a?

¿Cuál fue el profesional que os comentó el diagnóstico?

En el caso de haver indicado "Otro" indique el profesional:
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Médico

Psicólogo/a

Enfermero/a

Trabajador/a social

Otro

Ninguno

Totalmente adecuada

Adecuada

Indiferente

Inadecuada

Totalmente inadecuada

Totalmente adecuada

Adecuada

Indiferente

Inadecuada

Totalmente inadecuada

Si pudiera destacar a uno o varios profesionales que le marcaron o
impactaron en el momento, ¿Cuál sería?

En el caso de haver indicado "Otro" indique el profesional:

La acojida recibida de este profesional que ha inidicado
anteriormente, considera que fue:

La orientación recibida de este profesional considera que fue:
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Sí

No

Nos dijo que nos aconstumbraramos a no esperar demasiado de nuestra hija y nos 
ofrecio una receta de valium¡!!!!

Sí

No

Totalmente adecuada

Adecuada

Indiferente

Inadecuada

Totalmente inadecuada

Totalmente adecuada

Adecuada

¿Os dieron algún tipo de guía, folleto de ayuda y de información
sobre las posibles dudas que tenias al principio?

A continuación podéis compartir alguna experiencia relacionada
con los aspectos anteriores (profesionales y acogida de estos).
VOLUNTARIA

¿Después del diagnóstico, acudió a alguna asociación, fundación,
etc. relacionada con la síndrome de Down?

En caso a㜌rmativo, valore algunos aspectos de la atención recibida
de esta asociación, fundación, etc.: a) La acogida que le ofrecieron:

b) La información que le ofrecieron:
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Indiferente

Inadecuada

Totalmente inadecuada

Totalmente adecuada

Adecuada

Indiferente

Inadecuada

Totalmente inadecuada

La informacion del primer momento nos la proporciono ASNIMO pero los 
tratamientos eran muy pocos por eso cambiamos a centro privado CREIX y alli 
hicimos todos los tratamientos de la niña 

FORMACIÓN Y RELACIÓN CON OTROS PADRES Y MADRES

A esta sección se presentan una serie de preguntas relacionadas con vuestro conocimiento, 
formación y participación a fundaciones o asociaciones relacionadas con la discapacidad 
intelectual.

Sí

c) La ayuda y apoyo que le ofrecieron:

A continuación podéis compartir alguna experiencia relacionada
con los aspectos anteriores (acogida de asociaciones,
fundaciones), también podéis indicar aquellas asociaciones o
fundaciones que os han sido de más ayuda. VOLUNTARIO

¿Tiene usted formación en la área de la discapacidad intelectual?
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No

Antes del nacimiento

Al momente que supo el diagnóstico

Sí

No

Sí

No

Sí

No

NS/NC

Usuario de actividades (grupo de padres, carreras esportivas, etc.)

Promotor (miembro de la junta directiva o de algún grupo gestor de la entidad)

Otros

Si vuestra respuesta es a㜌rmativa, ¿cuándo realizó esta formación?

Conoce a otras familias con hijos/as con síndrome de Down?

¿Se ha relacionado a alguna fundación, asociación con la
discapacidad intelectual?

¿Participa activamente a algún grupo que trabaje a favor de las
personas con discapacidad intelectual?

En el caso que vuestra respuesta es a㜌rmativa, indique como es
esta participación:
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INFORMACIÓN SOBRE VOSTRO HIJO/A CON SÍNDROME DE DOWN

A la siguiente sección se harán preguntas relacionadas con la salud del niño/a.

Niño

Niña

2003

Sí

No

Sí

No

En el caso que haya marcado "Otros", indique cuales:

¿Cuál es el sexo del infante?

Indique el año de nacimiento del niño/a:

¿Al momento del nacimiento, presentó algún tipo de problema de
salud?

¿Ha sido necesario hospitalizar alguna vez al niño/a?

¿Considera que su hijo/a necesita un seguimiento médico
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Sí

No

NS/NC

ESCOLARITZACIÓN Y ESTIMULACIÓN

Esta sección va dedicada a la escolarización y a las actividades extraescolares que realiza el niño/a, 
para conocer la integración social y escolar que recibe, porqué nuestro objetivo es la inclusión y una 
educación de cualidad igual para todos.

Sí

No

Escuela infantil: pública, privada

Escuela educación ordinaria: pública, privada, concertada

Escuela educación especial: pública, privada, concertada

Sí

No

frecuente, superior a otros niños/as?

En la actualidad, ¿su hijo/a esta escolarizado?

En caso a㜌rmativo señala la opción que corresponde a la
escolarización actual:

A la hora de decidir el modelo de escolarización de su hijo/a, ¿ha
recibido algún tipo de asesoramiento profesional?
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Trabajador/a social

Orientador/a

Educador/a

Psicólogo/a

Otros

Totalmente adecuado

Adecuado

Indiferente

Inadecuado

Totalmente inadecuado

Sí

No

3 meses

En caso a㜌rmativo, ¿Qué profesional le ha ofrecido el
asesoramiento? (puede marcar varias opciones)

En el caso de haber marcado "Otros" a la pregunta anterior, indique
el profesional:

Considera que el asesoramiento recibido ha estado:

¿Ha llevado o llevas a su hijo/a a algún servicio de estimulación/
atención primeriza?

Si la respuesta es a㜌rmativa, ¿qué edad tenía el niño/a cuando
empezó a ir?
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Centro público

Centro privado

Hospital

Otro

Fisioterapia

Atención psicológica

Terapia ocupacional

Estimulación integral

Psicomotricidad

Logopeda

Estimulación sensori-motriz

Sí

No

¿Qué tipo de centro es?

En el caso que haya marcado "Otro", indique el tipo de centro:

¿Qué tipo de sesiones terapéuticas de atención primeriza ha
recibido y/o recibe actualmente su hijo/a? (puede marcar varias
respuestas)

Lleva a su hijo/a a actividades extraescolares (música, baile,
relacionada con algún deporte, entre otros)?
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Teatro y piano

Esta escolarizada desde los 3 años en Madre Alberta y aunque ahora que va a pasar 
a ESO no va a tener tanta ayuda hasta el momento estoy muy contenta con el trato 
recibido, las adaptaciones curriculares y la informacion. mI hija es muy feliz en el 
cole y tambien muy popular tiene un monton de amigos. 

DEPENDENCIA Y AYUDAS

A continuación se quiere conocer si se je han facilitado  recursos económicos para tener una ayuda 
para cubrir las necesidades del niño/a.

Sí

No

NS/NC

A continuación, podeis compartir alguna entidad que realice
actividades que sea de vuestro gusto, también podeis comentar qué
actividades extraescolares, de las que realiza, estimulan más al
niño/a. VOLUNTARIO

A este apartado podéis compartir alguna experiencia sobre la
educación que recibe vuestro hijo/a a la escuela a la que está
escolarizado. Alguna crítica al respecto, algún aspecto positivo a
comentar, entre otros. VOLUNTARIO

¿Ha solicitado la valoración de la situación de Dependencia de
vuestro hijo/a a la SVAP / IBAS?

En caso a㜌rmativo, ¿le han reconocido algún nivel de dependencia?
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Sí

No

Está en tramites

Sí

No

NS/NC

Sí

No

NS/NC

Sí

No

NS/NC

Down i mes

Si tiene reconocido algún grado de dependencia, recibe algún tipo
de ayuda económica para cubrir las necesidades del niño/a?

Esta ayuda es su㜌ciente para cubrir las necesidades del niño/a?

¿Realiza actividades con alguna asociación o fundación para
conseguir una mayor ayuda económica?

En caso a㜌rmativo, indique qué asociación o fundación le aporta
esta oportunidad y ayuda. VOLUNTARIO
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APOYO DE SU ENTORNO

A continuación, las siguientes preguntas van relacionadas con el apoyo que recibe usted de 
diferentes miembros de su entorno (pareja, hijos/as, amigos, familia, sociedad, etc.).

Mi pareja

Mis hijos/as

La familia

Mis amigos íntimos

La sociedad

Los medios de comunicación

Los grupos de ayuda

Los profesionales

NS/NC

Mi pareja

Mis hijos/as

La familia

Mis amigos íntimos

La sociedad

Los medios de comunicación

Los grupos de ayuda

Los profesionales

¿Cuál es para usted el mayor refuerzo de su entorno? (Múltiple
respuesta)

¿Cuál de estos os aporta menor refuerzo de su entorno? (Múltiple
respuesta)
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NS/NC

Mi pareja

Mis hijos/as

La familia

Mis amigos íntimos

La sociedad

Los medios de comunicación

Los grupos de ayuda

Los profesionales

NS/NC

Mi pareja

Mis hijos/as

La familia

Mis amigos íntimos

La sociedad

Los medios de comunicación

Los grupos de ayuda

Los profesionales

NS/NC

¿Quién os ha ayudado en los momentos más difíciles? (Múltiple
respuesta)

¿Por cuál de ellos no se siente comprendido o respectado? (Múltiple
respuesta)

¿Por cuál de estos miembros tiene más con㜌anza para compartir
sus experiencias y preocupaciones? (Múltiple respuesta)
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Mi pareja

Mis hijos/as

La familia

Mis amigos íntimos

La sociedad

Los medios de comunicación

Los grupos de ayuda

Los profesionales

NS/NC

SENTIMIENTOS

A esta última sección pregunta sobre los sentimientos que experimenta usted en diferentes 
situaciones.

Importante: no si queréis contestar alguna pregunta, no haga clic en la respuesta, no hay la opción 
de volver atrás. 

Muy en

desacuerdo

1 2 3 4 5

Muy de

acuerdo

A continuación, podéis compartir alguna experiencia sobre los
aspectos tratados a las preguntas anteriores. Podéis tratar
cualquier miembro de su entorno y cualquier aspecto. VOLUNTARIO

Muchas veces tengo la sensación que no puedo controlar la
situación
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desacuerdo acuerdo

Muy en
desacuerdo

1 2 3 4 5

Muy de
acuerdo

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

He dejado muchas cosas que me gustaban para cubrir las
necesidades de mi hijo/a

Me siento atado/a a las responsabilidades como padre/madre

Desde que ha nacido el niño/a no he sido capaz de hacer cosas
nuevas y diferentes

No estoy contento/a

Hay muchas cosas que me molestan

Me siento solo/a
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Soy feliz con mi hijo/a

Me molesta que mi hijo/a no aprenda tan rápido como los demás
niños/as

Esperaba más de mi hijo/a

Veo más las di㜌cultades que presenta el niño/a que no las
capacidades que tiene

No veo a mi hijo/a feliz

Fue más difícil establecer la rutina
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1 2 3 4 5

Mucho más
fácil de lo que

esperaba

1 2 3 4 5

Mucho más
difícil de lo que

esperaba

Su escolarización (elección de modalidad y colegio)

Su relación con otros niños/as

La relación con los hermanos/as

Sobreprotegerlo demasiado

Exigir demasiado al niño/a

Exigirle poco

El futuro de mi hijo/a cuando nosotros no estemos

No dedicar la misma atención a los otros hijos/as

Otros

No disfruto de las cosas como antes

He observado que conseguir que mi hijo/a haga o deje de hacer
alguna cosa es

Indique si hay alguna cuestión en especial que le preocupe sobre su
hijo/a (Podéis marcar varias respuestas)

En el caso de haber indicado "Otros", podéis indicar la/las vuestras
preocupaciones
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Tener un hijo con down es una bendicion, te enseña a valorar mucho mas las cosas, 
es convivir con el amor en estado puro.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

La resolución de este cuestionario ha estado de gran ayuda para llevar a cabo este estudio, y será 
de gran ayuda para otras familias. 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Ya para 㜌nalizar, si habéis encontrado algún aspecto del que quereis
compartir en este estudio, lo podéis hacer a continuación:

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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QÜESTIONARI FAMILIAR AMB FILLS AMB
SÍNDROME DE DOWN
Es té consciència que tenir un fill/a amb discapacitat intel·lectual suposa un xoc inicial per algunes 
famílies. Algunes d'elles es troben amb preguntes i temors a causa del desconeixement de la 
situació. 

La col·laboració d'aquest qüestionari és per intentar detectar les necessitats que presenten els 
pares i mares després de la notícia. Es vol conèixer aquesta realitat per tal de poder actuar i fer que 
noves famílies tinguin una millor guia i informació sobre la situació i ajudarlos perquè no es sentin 
sols al fer el camí ple d'emocions, de preguntes i temors. 

Per això, s'ha realitzar aquest qüestionari, en col·laboració a l'estudi que es vol dur a terme per 
realitzar el Treball de Final de Grau especialitzat en el Suport educatiu. Aquest qüestionari és per 
veure l'experiència en diferents aspectes i fer que la intervenció sigui més completa possible. 

Al qüestionari es troben diferents seccions de preguntes amb resposta simple. Cada secció té una 
breu descripció sobre el que es demanarà. També podem trobar preguntes voluntàries a les que es 
pot compartir alguna experiència respecte al que es tracta a la secció. La importància del 
qüestionari és que contesteu la vostra experiència, per tant, no hi ha resposta bona ni dolenta. 

Recordau que el qüestionari és anònim i que les dades seran tractades amb la màxima 
confidencialitat, simplement és per dur un estudi més real a partir de la vostra experiència i intentar 
cobrir les necessitats que tinguéreu per tal que altres famílies no es trobin amb les mateixes. 

Finalment, agrair la vostra col·laboració i ajuda que suposa per a mi que contesteu aquest 
qüestionari.

Moltes gràcies!

COMENÇAM!

A aquesta secció es presenten preguntes generals, per tal de conèixer un poc la situació familiar i 
començar a conèixer la vostra experiència al moment de rebre la notícia, qui vos va aportar la 
informació, si el tracte va ser adequat, entre altres. Indicau la resposta sobre la vostra experiència. 
Les preguntes que puguin tenir vàries respostes estan indicades, la resta tan sols es pot indicar una 
d'elles.

1. Assenyala la relació amb el seu fill/a:
Marca solo un óvalo.

 Pare

 Mare

2. Indiqui el nombre de fills/es té:

3. La seva situació laboral en l’actualitat és:
Selecciona todos los que correspondan.

 Actiu

 Desempleat

 En excedència

 De baixa
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4. Quan vareu rebre el diagnòstic de síndrome de Down del vostre fill/a?
Marca solo un óvalo.

 Abans del naixement

 Després del naixement

5. Quin o quins professionals els va donar la notícia del diagnòstic?
Selecciona todos los que correspondan.

 Metge

 Psicòleg/a

 Infermer/a

 Treballador/a social

 Altre

 Cap

6. En el cas d'haver indicat "Altre", indiqui el
professional:

7. Si pogués destacar un o varis professionals que el va marcar o impactar als primers
moments, qui seria?
Selecciona todos los que correspondan.

 Metge

 Psicòleg/a

 Infermer/a

 Treballador/a social

 Altre

 Cap

8. En el cas d'haver indicat "Altre", indiqui el
professional:

9. L’acollida rebuda per aquest professional que ha indicat anteriorment considera que va
ser:
Selecciona todos los que correspondan.

 Totalment adequada

 Adequada

 Indiferent

 Inadequada

 Totalment inadequada
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10. L’orientació rebuda per aquest professional considera que va ser:
Selecciona todos los que correspondan.

 Totalment adequada

 Adequada

 Indiferent

 Inadequada

 Totalment inadequada

11. Vos donaren algun tipus de guia, follet d'ajuda i d'informació sobre els possibles dubtes
que teníeu a l'inici?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

12. A continuació podeu compartir alguna experiència relacionat amb els aspectes anteriors
(professionals i acollida d'aquests). VOLUNTARI
 

 

 

 

 

13. Després del diagnòstic, va acudir a alguna entitat (associació, fundació, etc.) relacionada
amb la síndrome de Down?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

14. En cas afirmatiu, valori alguns aspectes de l’atenció rebuda d'aquesta associació,
fundació, etc.: a) L’acollida que li donaren:
Selecciona todos los que correspondan.

 Totalment adequada

 Adequada

 Indiferent

 Inadequada

 Totalment inadequada

15. b) La informació que li donaren:
Selecciona todos los que correspondan.

 Totalment adequada

 Adequada

 Indiferent

 Inadequada

 Totalment inadequada
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16. c) L’ajuda i acompanyament oferit:
Selecciona todos los que correspondan.

 Totalment adequada

 Adequada

 Indiferent

 Inadequada

 Totalment inadequada

17. A continuació podeu compartir alguna experiència relacionat amb els aspectes anteriors
(acollida d'associacions, fundacions), també podeu indicar aquelles associacions o
fundacions que vos han estat de més ajuda. VOLUNTARI
 

 

 

 

 

FORMACIÓ I RELACIÓ AMB ALTRES PARES I MARES
A aquesta secció es presenten una sèrie de preguntes relacionades amb el vostre coneixement, 
formació i participació a entitats, fundacions o associacions relacionades amb la discapacitat 
intel·lectual.  

18. Té vostè formació a l’àrea de la discapacitat intel·lectual?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

19. Si la vostra resposta és afirmativa, quan va realitzar aquesta formació?
Marca solo un óvalo.

 Abans del naixement de l'infant

 Al moment que va saber el diagnòstic

20. Coneix a altres famílies amb fills/es amb síndrome de Down?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

21. S’ha relacionat a alguna entitat relacionada amb la discapacitat intel·lectual (associació,
fundació,entre altres)?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No



15/6/2016 QÜESTIONARI FAMILIAR AMB FILLS AMB SÍNDROME DE DOWN

https://docs.google.com/forms/d/1l5SctUaaGnLB49vULJoD5ND3nNeN1A0_5CQbY3ekgbI/edit 5/14

22. Participa activament a algun grup que treballi a favor de les persones amb discapacitat
intel·lectual?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 NS/NC

23. En el cas que la vostra resposta sigui afirmativa, indiqui com és aquesta participació
Marca solo un óvalo.

 Usuari d’activitats (grup de pares, carreres esportives, etc.)

 Promotor (membre de la junta directiva o d’algun grup gestor de l’entitat)

 Altres

24. En el cas que hagi marcat "Altres", indiqui quines:
 

 

 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE EL VOSTRE FILL/A AMB SÍNDROME DE
DOWN
A la següent secció es faran preguntes relacionades amb la salut del vostre fill/a.

25. Quin és el sexe del seu fill/a?
Marca solo un óvalo.

 Nin

 Nina

26. Indiqui l'any de naixement del vostre fill/a:

27. Al moment de néixer, va presentar algun tipus de problema de salut?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

28. Ha estat necessari hospitalitzar alguna vegada el seu fill/a?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No
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29. Considera que el seu fill/a necessita un seguiment mèdic freqüent, superior a altres
nins/es?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 NS/NC

ESCOLARITZACIÓ I ESTIMULACIÓ
Aquesta secció va dedicada a l'escolarització i a les activitats extraescolars que realitza el nin/a, per 
conèixer la integració social i escolar que rep, perquè el nostre objectiu és la inclusió i una educació 
de qualitat igual per a tots i totes.

30. A l’actualitat, el seu fill està escolaritzat?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

31. En cas afirmatiu, assenyala l’opció que es correspongui amb la seva escolarització actual:
Marca solo un óvalo.

 Escola infantil: pública, privada

 Escola educació ordinària: pública, privada, concertada

 Escola educació especial: pública, privada, concertada

32. A l’hora de decidir el model d’escolarització del seu fill/a, ha rebut algun tipus
d’assessorament professional?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

33. En cas afirmatiu, quin professional li ha oferit l’assessorament? (pot marcar vàries
opcions)
Selecciona todos los que correspondan.

 Treballador/a social

 Orientador/a

 Educador/a

 Psicóleg/a

 Altres

34. En el cas d'haver marcat "Altres" a la
pregunta anterior, indiqui el professional:
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35. Considera que l’assessorament rebut ha estat:
Selecciona todos los que correspondan.

 Totalment adequat

 Adequat

 Indiferent

 Inadequat

 Totalment inadequat

36. Du o ha duit el seu fill/a a algun servei d’estimulació/ atenció primerenca?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

37. Si la resposta és afirmativa, quina edat tenia
l'infant quan va començar a anarhi?

38. Quin tipus de centre és?
Marca solo un óvalo.

 Centre públic

 Centre privat

 Hospital

 Altre

39. En el cas que hagi marcat "Altre", indiqui el
tipus de centre:

40. Quin tipus de sessions terapèutiques d’atenció primerenca ha rebut i/o rep actualment el
seu fill/a? (pot marcar múltiples respostes)
Selecciona todos los que correspondan.

 Fisioteràpia

 Atenció psicològica

 Teràpia ocupacional

 Estimulació integral

 Psicomotricitat

 Logopeda

 Estimulació sensorimotriu

41. Du el seu fill/a a activitats extraescolars (música, ball, relacionada amb algun esport, entre
altres)?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No
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42. A continuació, podeu compartir alguna entitat que dugui a terme activitats que són del
vostre grat, també podeu comentar quines activitats extraescolars, de les que realitza,
estimulen més al nin/a. VOLUNTARI
 

 

 

 

 

43. A aquest apartat podeu compartir alguna experiència sobre l'educació que ha rebut el
vostre fill/a a l'escola a la que està escolaritzat, alguna crítica al respecte, algun aspecte
positiu a comentar, entre altres. VOLUNTARI
 

 

 

 

 

DEPENDÈNCIA I AJUDES
A continuació es vol conèixer si s'han facilitat recursos econòmics per tal de tenir una ajuda per 
cobrir les necessitats de l'infant. 

44. Ha sol·licitat la valoració de la situació de Dependència del vostre fill/a a la SVAP / IBAS?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 NS/NC

45. En cas afirmatiu, li han reconegut algun nivell de dependència?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 Està en tràmits

46. Si té reconegut algun grau de dependència, rep algun tipus d'ajuda econòmica per cobrir
les necessitats del nin/a?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 NS/NC

47. Aquest ajuda és suficient per cobrir les necessitats del nin/a?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 NS/NC
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48. Realitza activitats amb alguna associació o fundació per aconseguir una major ajuda
econòmica?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 NS/NC

49. En cas afirmatiu, indiqui quina associació o
fundació li aporta aquesta oportunitat i
ajuda. VOLUNTARI

SUPORT DEL VOSTRE ENTORN
A continuació, les següents preguntes van relacionades amb el suport que vostè rep de diferent 
membres del seu entorn (parella, fills/es, amics, família, societat, etc.)

50. Qui és per vostè el major recolzament del vostre entorn? (Múltiple resposta)
Selecciona todos los que correspondan.

 La meva parella

 Els meus fills/es

 La família

 Els meus amics íntims

 La societat

 Els mitjans de comunicació

 Els grups d'ajuda

 Els professionals

 NS/NC

51. Quin d'aquests és el que vos aporta menys recolzament? (Múltiple resposta)
Selecciona todos los que correspondan.

 La meva parella

 Els meus fills/es

 La família

 Els meus amics íntims

 La societat

 Els mitjans de comunicació

 Els grups d'ajuda

 Els professionals

 NS/NC
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52. Qui vos ha ajudat més als moments més difícils? (Múltiple resposta)
Selecciona todos los que correspondan.

 La meva parella

 Els meus fills/es

 La família

 Els meus amics íntims

 La societat

 Els mitjans de comunicació

 Els grups d'ajuda

 Els professionals

 NS/NC

53. Per quin d'aquests membres del seu entorn no es sent respectat o entès? (Múltiple
resposta)
Selecciona todos los que correspondan.

 La meva parella

 Els meus fills/es

 La família

 Els meus amics íntims

 La societat

 Els mitjans de comunicació

 Els grups d'ajuda

 Els professionals

 NS/NC

54. Amb quin d'aquests membres del seu entorn té més confiança per compartir les vostres
experiències i preocupacions? (Múltiple resposta)
Selecciona todos los que correspondan.

 La meva parella

 Els meus fills/es

 La família

 Els meus amics íntims

 La societat

 Els mitjans de comunicació

 Els grups d'ajuda

 Els professionals

 NS/NC
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55. A continuació, podeu compartir alguna experiència sobre els aspectes tractats a les
preguntes anteriors. Podeu tractar qualsevol membre del seu entorn i qualsevol aspecte.
VOLUNTARI
 

 

 

 

 

SENTIMENTS
A aquesta darrera secció es demanen preguntes relacionades amb els sentiments que experimenta 
vostè mateix a diferents situacions. 

Important: si no voleu contestar alguna pregunta no cliqueu a la resposta, no hi ha l'opció de tornar 
arrere. 

56. Moltes vegades tenc la sensació que no puc controlar la situació
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Molt en desacord Molt d'acord

57. He deixat moltes coses que m'agradaven per cobrir les necessitats del meufill/a
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Molt en desacord Molt d'acord

58. Me sent fermat/da per les responsabilitats com a pare/mare
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

59. Des de que he tengut el nin/a no he estat capaç de fer coses noves i diferents
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

60. No estic content/a
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5
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61. Hi ha moltes coses que me molesten
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

62. Hem sent tot/a sol/a
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

63. Sóc feliç amb el meu fill/a
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

64. Em molesta que el meu fill/a no aprengui tan aviat com altres nins/es
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

65. Esperava més del meu fill/a
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

66. Veig més les dificultats que presenta el meu fill/a que no pas les capacitats
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

67. No veig al meu fill/a feliç
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5
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68. Va ser més difícil establir la rutina
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

69. No gaudeixo de les coses com abans
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

70. He observat que aconseguir que el meu fill/a faci o deixi de fer alguna cosa és
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Molt més fàcil del que
m'esperava

Molt més difícil del que
m'esperava

71. Indiqui si hi ha alguna qüestió en especial que li preocupi sobre el seu fill/a (podeu
marcar múltiples respostes
Selecciona todos los que correspondan.

 La seva escolarització (l'elecció de modalitat i de col·legi)

 La seva relació amb altres nins/es

 La relació amb els germans

 Sobreprotegirlo massa

 Exigir massa al vostre fill/a

 Exigirli poc

 El futur del meu fill/a quan nosaltres no hi siguem

 No dedicar la mateixa atenció als altres fills/es

 Altres

72. En el cas d'haver indicat "Altres", podeu indicar la/les vostres preocupacions
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Con la tecnología de

73. Ja per finalitzar, si heu trobat a faltar algun aspecte del que voleu compartir per aportar a
l'estudi, ho podeu fer a continuació:
 

 

 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

La resolució d'aquest qüestionari ha estat de gran ajuda per dur a terme aquest estudi i serà de gran 
ajuda per altres famílies. 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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CUESTIONARIO FAMILIAR CON
HIJOS/AS CON SÍNDROME DE DOWN
Se tiene consciencia que tener un hijo/a con discapacidad intelectual supone un choque inicial para 
algunas familias. Para alguna de ellas se presentan preguntas y temores a causa del desconocimiento 
de la situación. 


La colaboración de este cuestionario es para intentar detectar las necesidades que presentan estos 
padres y madres después de la noticia. Se pretende conocer esta realidad para poder actuar y hacer que 
nuevas familias tengan una mejor guía e información sobre la situación y ayudarlos porque no se sientan 
solos al hacer el camino lleno de emociones, de preguntas y temores. 


Por esto, se realiza este cuestionario, en colaboración al estudio que se quiere llevar a cabo para realizar 
el Trabajo de Final de Grado especializado en “Suport Educatiu”. Este cuestionario es para ver la 
experiencia en diferentes aspectos y hacer que la intervención sea más completa posible. 


En el cuestionario se encuentran diferentes secciones de preguntas con respuesta simple. Cada sección 
tiene una breve descripción sobre el que se preguntará. También podemos encontrar preguntas 
voluntarias en las que se puede compartir alguna experiencia respecto a lo que se ha tratado en la 
sección. Lo importante del cuestionario es que contestéis sobre vuestra experiencia, por lo tanto, no hay 
respuestas buenas ni malas.


Recordad que el cuestionario es anónimo y que los datos que se extraigan serán tratados con la máxima 
con㜌dencialidad, simplemente es para hacer un estudio más real a partir de vuestra experiencia e 
intentar cubrir las necesidades que tuvierais para que otras familias no se encuentren con las mismas. 


Finalmente, agradecer vuestra colaboración y ayuda que supone para mí que contestéis este 
cuestionario.


¡Muchas gracias!


EMPEZAMOS


En esta sección se presentan preguntas generales, para conocer un poco la situación familiar i 
empezar a conocer vuestra experiencia al momento de recibir la noticia, quien os aportó la 
información, si el tracto fue adecuado, entre otros. Indicad la respuesta sobre vuestra 
experiencia. Las preguntas que puedan tener varias respuestas están indicadas, el resto tan solo 
se puede indicar una de ellas. 


Padre


Madre


Señala la relación con sus hijos/as:
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2


Activo


Desempleado


En excedencia


De baja


Antes del nacimiento


Después del nacimiento


Médico


Psicólogo/a


Enfermero/a


Trabajador/a social


Otro


Ninguno


Indique el número de hijos/as que tiene:


Su situación laboral en la actualidad es:


¿Cuando recibieron el diagnóstico de síndrome de Down de vuestro
hijo/a?


¿Cuál fue el profesional que os comentó el diagnóstico?


En el caso de haver indicado "Otro" indique el profesional:
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Médico


Psicólogo/a


Enfermero/a


Trabajador/a social


Otro


Ninguno


Totalmente adecuada


Adecuada


Indiferente


Inadecuada


Totalmente inadecuada


Totalmente adecuada


Adecuada


Indiferente


Inadecuada


Totalmente inadecuada


Si pudiera destacar a uno o varios profesionales que le marcaron o
impactaron en el momento, ¿Cuál sería?


En el caso de haver indicado "Otro" indique el profesional:


La acojida recibida de este profesional que ha inidicado
anteriormente, considera que fue:


La orientación recibida de este profesional considera que fue:
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Sí


No


Nos dijo que nos aconstumbraramos a no esperar demasiado de nuestra hija y nos 
ofrecio una receta de valium¡!!!!


Sí


No


Totalmente adecuada


Adecuada


Indiferente


Inadecuada


Totalmente inadecuada


Totalmente adecuada


Adecuada


¿Os dieron algún tipo de guía, folleto de ayuda y de información
sobre las posibles dudas que tenias al principio?


A continuación podéis compartir alguna experiencia relacionada
con los aspectos anteriores (profesionales y acogida de estos).
VOLUNTARIA


¿Después del diagnóstico, acudió a alguna asociación, fundación,
etc. relacionada con la síndrome de Down?


En caso a㜌rmativo, valore algunos aspectos de la atención recibida
de esta asociación, fundación, etc.: a) La acogida que le ofrecieron:


b) La información que le ofrecieron:
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Indiferente


Inadecuada


Totalmente inadecuada


Totalmente adecuada


Adecuada


Indiferente


Inadecuada


Totalmente inadecuada


La informacion del primer momento nos la proporciono ASNIMO pero los 
tratamientos eran muy pocos por eso cambiamos a centro privado CREIX y alli 
hicimos todos los tratamientos de la niña 


FORMACIÓN Y RELACIÓN CON OTROS PADRES Y MADRES


A esta sección se presentan una serie de preguntas relacionadas con vuestro conocimiento, 
formación y participación a fundaciones o asociaciones relacionadas con la discapacidad 
intelectual.


Sí


c) La ayuda y apoyo que le ofrecieron:


A continuación podéis compartir alguna experiencia relacionada
con los aspectos anteriores (acogida de asociaciones,
fundaciones), también podéis indicar aquellas asociaciones o
fundaciones que os han sido de más ayuda. VOLUNTARIO


¿Tiene usted formación en la área de la discapacidad intelectual?
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No


Antes del nacimiento


Al momente que supo el diagnóstico


Sí


No


Sí


No


Sí


No


NS/NC


Usuario de actividades (grupo de padres, carreras esportivas, etc.)


Promotor (miembro de la junta directiva o de algún grupo gestor de la entidad)


Otros


Si vuestra respuesta es a㜌rmativa, ¿cuándo realizó esta formación?


Conoce a otras familias con hijos/as con síndrome de Down?


¿Se ha relacionado a alguna fundación, asociación con la
discapacidad intelectual?


¿Participa activamente a algún grupo que trabaje a favor de las
personas con discapacidad intelectual?


En el caso que vuestra respuesta es a㜌rmativa, indique como es
esta participación:
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INFORMACIÓN SOBRE VOSTRO HIJO/A CON SÍNDROME DE DOWN


A la siguiente sección se harán preguntas relacionadas con la salud del niño/a.


Niño


Niña


2003


Sí


No


Sí


No


En el caso que haya marcado "Otros", indique cuales:


¿Cuál es el sexo del infante?


Indique el año de nacimiento del niño/a:


¿Al momento del nacimiento, presentó algún tipo de problema de
salud?


¿Ha sido necesario hospitalizar alguna vez al niño/a?


¿Considera que su hijo/a necesita un seguimiento médico
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Sí


No


NS/NC


ESCOLARITZACIÓN Y ESTIMULACIÓN


Esta sección va dedicada a la escolarización y a las actividades extraescolares que realiza el niño/a, 
para conocer la integración social y escolar que recibe, porqué nuestro objetivo es la inclusión y una 
educación de cualidad igual para todos.


Sí


No


Escuela infantil: pública, privada


Escuela educación ordinaria: pública, privada, concertada


Escuela educación especial: pública, privada, concertada


Sí


No


frecuente, superior a otros niños/as?


En la actualidad, ¿su hijo/a esta escolarizado?


En caso a㜌rmativo señala la opción que corresponde a la
escolarización actual:


A la hora de decidir el modelo de escolarización de su hijo/a, ¿ha
recibido algún tipo de asesoramiento profesional?
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Trabajador/a social


Orientador/a


Educador/a


Psicólogo/a


Otros


Totalmente adecuado


Adecuado


Indiferente


Inadecuado


Totalmente inadecuado


Sí


No


3 meses


En caso a㜌rmativo, ¿Qué profesional le ha ofrecido el
asesoramiento? (puede marcar varias opciones)


En el caso de haber marcado "Otros" a la pregunta anterior, indique
el profesional:


Considera que el asesoramiento recibido ha estado:


¿Ha llevado o llevas a su hijo/a a algún servicio de estimulación/
atención primeriza?


Si la respuesta es a㜌rmativa, ¿qué edad tenía el niño/a cuando
empezó a ir?
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Centro público


Centro privado


Hospital


Otro


Fisioterapia


Atención psicológica


Terapia ocupacional


Estimulación integral


Psicomotricidad


Logopeda


Estimulación sensori-motriz


Sí


No


¿Qué tipo de centro es?


En el caso que haya marcado "Otro", indique el tipo de centro:


¿Qué tipo de sesiones terapéuticas de atención primeriza ha
recibido y/o recibe actualmente su hijo/a? (puede marcar varias
respuestas)


Lleva a su hijo/a a actividades extraescolares (música, baile,
relacionada con algún deporte, entre otros)?
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Teatro y piano


Esta escolarizada desde los 3 años en Madre Alberta y aunque ahora que va a pasar 
a ESO no va a tener tanta ayuda hasta el momento estoy muy contenta con el trato 
recibido, las adaptaciones curriculares y la informacion. mI hija es muy feliz en el 
cole y tambien muy popular tiene un monton de amigos. 


DEPENDENCIA Y AYUDAS


A continuación se quiere conocer si se je han facilitado  recursos económicos para tener una ayuda 
para cubrir las necesidades del niño/a.


Sí


No


NS/NC


A continuación, podeis compartir alguna entidad que realice
actividades que sea de vuestro gusto, también podeis comentar qué
actividades extraescolares, de las que realiza, estimulan más al
niño/a. VOLUNTARIO


A este apartado podéis compartir alguna experiencia sobre la
educación que recibe vuestro hijo/a a la escuela a la que está
escolarizado. Alguna crítica al respecto, algún aspecto positivo a
comentar, entre otros. VOLUNTARIO


¿Ha solicitado la valoración de la situación de Dependencia de
vuestro hijo/a a la SVAP / IBAS?


En caso a㜌rmativo, ¿le han reconocido algún nivel de dependencia?
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Sí


No


Está en tramites


Sí


No


NS/NC


Sí


No


NS/NC


Sí


No


NS/NC


Down i mes


Si tiene reconocido algún grado de dependencia, recibe algún tipo
de ayuda económica para cubrir las necesidades del niño/a?


Esta ayuda es su㜌ciente para cubrir las necesidades del niño/a?


¿Realiza actividades con alguna asociación o fundación para
conseguir una mayor ayuda económica?


En caso a㜌rmativo, indique qué asociación o fundación le aporta
esta oportunidad y ayuda. VOLUNTARIO
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APOYO DE SU ENTORNO


A continuación, las siguientes preguntas van relacionadas con el apoyo que recibe usted de 
diferentes miembros de su entorno (pareja, hijos/as, amigos, familia, sociedad, etc.).


Mi pareja


Mis hijos/as


La familia


Mis amigos íntimos


La sociedad


Los medios de comunicación


Los grupos de ayuda


Los profesionales


NS/NC


Mi pareja


Mis hijos/as


La familia


Mis amigos íntimos


La sociedad


Los medios de comunicación


Los grupos de ayuda


Los profesionales


¿Cuál es para usted el mayor refuerzo de su entorno? (Múltiple
respuesta)


¿Cuál de estos os aporta menor refuerzo de su entorno? (Múltiple
respuesta)
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NS/NC


Mi pareja


Mis hijos/as


La familia


Mis amigos íntimos


La sociedad


Los medios de comunicación


Los grupos de ayuda


Los profesionales


NS/NC


Mi pareja


Mis hijos/as


La familia


Mis amigos íntimos


La sociedad


Los medios de comunicación


Los grupos de ayuda


Los profesionales


NS/NC


¿Quién os ha ayudado en los momentos más difíciles? (Múltiple
respuesta)


¿Por cuál de ellos no se siente comprendido o respectado? (Múltiple
respuesta)


¿Por cuál de estos miembros tiene más con㜌anza para compartir
sus experiencias y preocupaciones? (Múltiple respuesta)
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Mi pareja


Mis hijos/as


La familia


Mis amigos íntimos


La sociedad


Los medios de comunicación


Los grupos de ayuda


Los profesionales


NS/NC


SENTIMIENTOS


A esta última sección pregunta sobre los sentimientos que experimenta usted en diferentes 
situaciones.


Importante: no si queréis contestar alguna pregunta, no haga clic en la respuesta, no hay la opción 
de volver atrás. 


Muy en


desacuerdo


1 2 3 4 5


Muy de


acuerdo


A continuación, podéis compartir alguna experiencia sobre los
aspectos tratados a las preguntas anteriores. Podéis tratar
cualquier miembro de su entorno y cualquier aspecto. VOLUNTARIO


Muchas veces tengo la sensación que no puedo controlar la
situación
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desacuerdo acuerdo


Muy en
desacuerdo


1 2 3 4 5


Muy de
acuerdo


1 2 3 4 5


1 2 3 4 5


1 2 3 4 5


1 2 3 4 5


1 2 3 4 5


He dejado muchas cosas que me gustaban para cubrir las
necesidades de mi hijo/a


Me siento atado/a a las responsabilidades como padre/madre


Desde que ha nacido el niño/a no he sido capaz de hacer cosas
nuevas y diferentes


No estoy contento/a


Hay muchas cosas que me molestan


Me siento solo/a
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1 2 3 4 5


1 2 3 4 5


1 2 3 4 5


1 2 3 4 5


1 2 3 4 5


1 2 3 4 5


Soy feliz con mi hijo/a


Me molesta que mi hijo/a no aprenda tan rápido como los demás
niños/as


Esperaba más de mi hijo/a


Veo más las di㜌cultades que presenta el niño/a que no las
capacidades que tiene


No veo a mi hijo/a feliz


Fue más difícil establecer la rutina
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1 2 3 4 5


Mucho más
fácil de lo que


esperaba


1 2 3 4 5


Mucho más
difícil de lo que


esperaba


Su escolarización (elección de modalidad y colegio)


Su relación con otros niños/as


La relación con los hermanos/as


Sobreprotegerlo demasiado


Exigir demasiado al niño/a


Exigirle poco


El futuro de mi hijo/a cuando nosotros no estemos


No dedicar la misma atención a los otros hijos/as


Otros


No disfruto de las cosas como antes


He observado que conseguir que mi hijo/a haga o deje de hacer
alguna cosa es


Indique si hay alguna cuestión en especial que le preocupe sobre su
hijo/a (Podéis marcar varias respuestas)


En el caso de haber indicado "Otros", podéis indicar la/las vuestras
preocupaciones
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Tener un hijo con down es una bendicion, te enseña a valorar mucho mas las cosas, 
es convivir con el amor en estado puro.


¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!


La resolución de este cuestionario ha estado de gran ayuda para llevar a cabo este estudio, y será 
de gran ayuda para otras familias. 


Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.


Ya para 㜌nalizar, si habéis encontrado algún aspecto del que quereis
compartir en este estudio, lo podéis hacer a continuación:



https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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QÜESTIONARI FAMILIAR AMB FILLS AMB
SÍNDROME DE DOWN
Es té consciència que tenir un fill/a amb discapacitat intel·lectual suposa un xoc inicial per algunes 
famílies. Algunes d'elles es troben amb preguntes i temors a causa del desconeixement de la 
situació. 


La col·laboració d'aquest qüestionari és per intentar detectar les necessitats que presenten els 
pares i mares després de la notícia. Es vol conèixer aquesta realitat per tal de poder actuar i fer que 
noves famílies tinguin una millor guia i informació sobre la situació i ajudarlos perquè no es sentin 
sols al fer el camí ple d'emocions, de preguntes i temors. 


Per això, s'ha realitzar aquest qüestionari, en col·laboració a l'estudi que es vol dur a terme per 
realitzar el Treball de Final de Grau especialitzat en el Suport educatiu. Aquest qüestionari és per 
veure l'experiència en diferents aspectes i fer que la intervenció sigui més completa possible. 


Al qüestionari es troben diferents seccions de preguntes amb resposta simple. Cada secció té una 
breu descripció sobre el que es demanarà. També podem trobar preguntes voluntàries a les que es 
pot compartir alguna experiència respecte al que es tracta a la secció. La importància del 
qüestionari és que contesteu la vostra experiència, per tant, no hi ha resposta bona ni dolenta. 


Recordau que el qüestionari és anònim i que les dades seran tractades amb la màxima 
confidencialitat, simplement és per dur un estudi més real a partir de la vostra experiència i intentar 
cobrir les necessitats que tinguéreu per tal que altres famílies no es trobin amb les mateixes. 


Finalment, agrair la vostra col·laboració i ajuda que suposa per a mi que contesteu aquest 
qüestionari.


Moltes gràcies!


COMENÇAM!


A aquesta secció es presenten preguntes generals, per tal de conèixer un poc la situació familiar i 
començar a conèixer la vostra experiència al moment de rebre la notícia, qui vos va aportar la 
informació, si el tracte va ser adequat, entre altres. Indicau la resposta sobre la vostra experiència. 
Les preguntes que puguin tenir vàries respostes estan indicades, la resta tan sols es pot indicar una 
d'elles.


1. Assenyala la relació amb el seu fill/a:
Marca solo un óvalo.


 Pare


 Mare


2. Indiqui el nombre de fills/es té:


3. La seva situació laboral en l’actualitat és:
Selecciona todos los que correspondan.


 Actiu


 Desempleat


 En excedència


 De baixa
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4. Quan vareu rebre el diagnòstic de síndrome de Down del vostre fill/a?
Marca solo un óvalo.


 Abans del naixement


 Després del naixement


5. Quin o quins professionals els va donar la notícia del diagnòstic?
Selecciona todos los que correspondan.


 Metge


 Psicòleg/a


 Infermer/a


 Treballador/a social


 Altre


 Cap


6. En el cas d'haver indicat "Altre", indiqui el
professional:


7. Si pogués destacar un o varis professionals que el va marcar o impactar als primers
moments, qui seria?
Selecciona todos los que correspondan.


 Metge


 Psicòleg/a


 Infermer/a


 Treballador/a social


 Altre


 Cap


8. En el cas d'haver indicat "Altre", indiqui el
professional:


9. L’acollida rebuda per aquest professional que ha indicat anteriorment considera que va
ser:
Selecciona todos los que correspondan.


 Totalment adequada


 Adequada


 Indiferent


 Inadequada


 Totalment inadequada
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10. L’orientació rebuda per aquest professional considera que va ser:
Selecciona todos los que correspondan.


 Totalment adequada


 Adequada


 Indiferent


 Inadequada


 Totalment inadequada


11. Vos donaren algun tipus de guia, follet d'ajuda i d'informació sobre els possibles dubtes
que teníeu a l'inici?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No


12. A continuació podeu compartir alguna experiència relacionat amb els aspectes anteriors
(professionals i acollida d'aquests). VOLUNTARI
 


 


 


 


 


13. Després del diagnòstic, va acudir a alguna entitat (associació, fundació, etc.) relacionada
amb la síndrome de Down?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No


14. En cas afirmatiu, valori alguns aspectes de l’atenció rebuda d'aquesta associació,
fundació, etc.: a) L’acollida que li donaren:
Selecciona todos los que correspondan.


 Totalment adequada


 Adequada


 Indiferent


 Inadequada


 Totalment inadequada


15. b) La informació que li donaren:
Selecciona todos los que correspondan.


 Totalment adequada


 Adequada


 Indiferent


 Inadequada


 Totalment inadequada
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16. c) L’ajuda i acompanyament oferit:
Selecciona todos los que correspondan.


 Totalment adequada


 Adequada


 Indiferent


 Inadequada


 Totalment inadequada


17. A continuació podeu compartir alguna experiència relacionat amb els aspectes anteriors
(acollida d'associacions, fundacions), també podeu indicar aquelles associacions o
fundacions que vos han estat de més ajuda. VOLUNTARI
 


 


 


 


 


FORMACIÓ I RELACIÓ AMB ALTRES PARES I MARES
A aquesta secció es presenten una sèrie de preguntes relacionades amb el vostre coneixement, 
formació i participació a entitats, fundacions o associacions relacionades amb la discapacitat 
intel·lectual.  


18. Té vostè formació a l’àrea de la discapacitat intel·lectual?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No


19. Si la vostra resposta és afirmativa, quan va realitzar aquesta formació?
Marca solo un óvalo.


 Abans del naixement de l'infant


 Al moment que va saber el diagnòstic


20. Coneix a altres famílies amb fills/es amb síndrome de Down?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No


21. S’ha relacionat a alguna entitat relacionada amb la discapacitat intel·lectual (associació,
fundació,entre altres)?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No
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22. Participa activament a algun grup que treballi a favor de les persones amb discapacitat
intel·lectual?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No


 NS/NC


23. En el cas que la vostra resposta sigui afirmativa, indiqui com és aquesta participació
Marca solo un óvalo.


 Usuari d’activitats (grup de pares, carreres esportives, etc.)


 Promotor (membre de la junta directiva o d’algun grup gestor de l’entitat)


 Altres


24. En el cas que hagi marcat "Altres", indiqui quines:
 


 


 


 


 


INFORMACIÓ SOBRE EL VOSTRE FILL/A AMB SÍNDROME DE
DOWN
A la següent secció es faran preguntes relacionades amb la salut del vostre fill/a.


25. Quin és el sexe del seu fill/a?
Marca solo un óvalo.


 Nin


 Nina


26. Indiqui l'any de naixement del vostre fill/a:


27. Al moment de néixer, va presentar algun tipus de problema de salut?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No


28. Ha estat necessari hospitalitzar alguna vegada el seu fill/a?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No
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29. Considera que el seu fill/a necessita un seguiment mèdic freqüent, superior a altres
nins/es?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No


 NS/NC


ESCOLARITZACIÓ I ESTIMULACIÓ
Aquesta secció va dedicada a l'escolarització i a les activitats extraescolars que realitza el nin/a, per 
conèixer la integració social i escolar que rep, perquè el nostre objectiu és la inclusió i una educació 
de qualitat igual per a tots i totes.


30. A l’actualitat, el seu fill està escolaritzat?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No


31. En cas afirmatiu, assenyala l’opció que es correspongui amb la seva escolarització actual:
Marca solo un óvalo.


 Escola infantil: pública, privada


 Escola educació ordinària: pública, privada, concertada


 Escola educació especial: pública, privada, concertada


32. A l’hora de decidir el model d’escolarització del seu fill/a, ha rebut algun tipus
d’assessorament professional?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No


33. En cas afirmatiu, quin professional li ha oferit l’assessorament? (pot marcar vàries
opcions)
Selecciona todos los que correspondan.


 Treballador/a social


 Orientador/a


 Educador/a


 Psicóleg/a


 Altres


34. En el cas d'haver marcat "Altres" a la
pregunta anterior, indiqui el professional:
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35. Considera que l’assessorament rebut ha estat:
Selecciona todos los que correspondan.


 Totalment adequat


 Adequat


 Indiferent


 Inadequat


 Totalment inadequat


36. Du o ha duit el seu fill/a a algun servei d’estimulació/ atenció primerenca?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No


37. Si la resposta és afirmativa, quina edat tenia
l'infant quan va començar a anarhi?


38. Quin tipus de centre és?
Marca solo un óvalo.


 Centre públic


 Centre privat


 Hospital


 Altre


39. En el cas que hagi marcat "Altre", indiqui el
tipus de centre:


40. Quin tipus de sessions terapèutiques d’atenció primerenca ha rebut i/o rep actualment el
seu fill/a? (pot marcar múltiples respostes)
Selecciona todos los que correspondan.


 Fisioteràpia


 Atenció psicològica


 Teràpia ocupacional


 Estimulació integral


 Psicomotricitat


 Logopeda


 Estimulació sensorimotriu


41. Du el seu fill/a a activitats extraescolars (música, ball, relacionada amb algun esport, entre
altres)?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No
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42. A continuació, podeu compartir alguna entitat que dugui a terme activitats que són del
vostre grat, també podeu comentar quines activitats extraescolars, de les que realitza,
estimulen més al nin/a. VOLUNTARI
 


 


 


 


 


43. A aquest apartat podeu compartir alguna experiència sobre l'educació que ha rebut el
vostre fill/a a l'escola a la que està escolaritzat, alguna crítica al respecte, algun aspecte
positiu a comentar, entre altres. VOLUNTARI
 


 


 


 


 


DEPENDÈNCIA I AJUDES
A continuació es vol conèixer si s'han facilitat recursos econòmics per tal de tenir una ajuda per 
cobrir les necessitats de l'infant. 


44. Ha sol·licitat la valoració de la situació de Dependència del vostre fill/a a la SVAP / IBAS?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No


 NS/NC


45. En cas afirmatiu, li han reconegut algun nivell de dependència?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No


 Està en tràmits


46. Si té reconegut algun grau de dependència, rep algun tipus d'ajuda econòmica per cobrir
les necessitats del nin/a?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No


 NS/NC


47. Aquest ajuda és suficient per cobrir les necessitats del nin/a?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No


 NS/NC
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48. Realitza activitats amb alguna associació o fundació per aconseguir una major ajuda
econòmica?
Marca solo un óvalo.


 Sí


 No


 NS/NC


49. En cas afirmatiu, indiqui quina associació o
fundació li aporta aquesta oportunitat i
ajuda. VOLUNTARI


SUPORT DEL VOSTRE ENTORN
A continuació, les següents preguntes van relacionades amb el suport que vostè rep de diferent 
membres del seu entorn (parella, fills/es, amics, família, societat, etc.)


50. Qui és per vostè el major recolzament del vostre entorn? (Múltiple resposta)
Selecciona todos los que correspondan.


 La meva parella


 Els meus fills/es


 La família


 Els meus amics íntims


 La societat


 Els mitjans de comunicació


 Els grups d'ajuda


 Els professionals


 NS/NC


51. Quin d'aquests és el que vos aporta menys recolzament? (Múltiple resposta)
Selecciona todos los que correspondan.


 La meva parella


 Els meus fills/es


 La família


 Els meus amics íntims


 La societat


 Els mitjans de comunicació


 Els grups d'ajuda


 Els professionals


 NS/NC
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52. Qui vos ha ajudat més als moments més difícils? (Múltiple resposta)
Selecciona todos los que correspondan.


 La meva parella


 Els meus fills/es


 La família


 Els meus amics íntims


 La societat


 Els mitjans de comunicació


 Els grups d'ajuda


 Els professionals


 NS/NC


53. Per quin d'aquests membres del seu entorn no es sent respectat o entès? (Múltiple
resposta)
Selecciona todos los que correspondan.


 La meva parella


 Els meus fills/es


 La família


 Els meus amics íntims


 La societat


 Els mitjans de comunicació


 Els grups d'ajuda


 Els professionals


 NS/NC


54. Amb quin d'aquests membres del seu entorn té més confiança per compartir les vostres
experiències i preocupacions? (Múltiple resposta)
Selecciona todos los que correspondan.


 La meva parella


 Els meus fills/es


 La família


 Els meus amics íntims


 La societat


 Els mitjans de comunicació


 Els grups d'ajuda


 Els professionals


 NS/NC
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55. A continuació, podeu compartir alguna experiència sobre els aspectes tractats a les
preguntes anteriors. Podeu tractar qualsevol membre del seu entorn i qualsevol aspecte.
VOLUNTARI
 


 


 


 


 


SENTIMENTS
A aquesta darrera secció es demanen preguntes relacionades amb els sentiments que experimenta 
vostè mateix a diferents situacions. 


Important: si no voleu contestar alguna pregunta no cliqueu a la resposta, no hi ha l'opció de tornar 
arrere. 


56. Moltes vegades tenc la sensació que no puc controlar la situació
Marca solo un óvalo.


1 2 3 4 5


Molt en desacord Molt d'acord


57. He deixat moltes coses que m'agradaven per cobrir les necessitats del meufill/a
Marca solo un óvalo.


1 2 3 4 5


Molt en desacord Molt d'acord


58. Me sent fermat/da per les responsabilitats com a pare/mare
Marca solo un óvalo.


1 2 3 4 5


59. Des de que he tengut el nin/a no he estat capaç de fer coses noves i diferents
Marca solo un óvalo.


1 2 3 4 5


60. No estic content/a
Marca solo un óvalo.


1 2 3 4 5
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61. Hi ha moltes coses que me molesten
Marca solo un óvalo.


1 2 3 4 5


62. Hem sent tot/a sol/a
Marca solo un óvalo.


1 2 3 4 5


63. Sóc feliç amb el meu fill/a
Marca solo un óvalo.


1 2 3 4 5


64. Em molesta que el meu fill/a no aprengui tan aviat com altres nins/es
Marca solo un óvalo.


1 2 3 4 5


65. Esperava més del meu fill/a
Marca solo un óvalo.


1 2 3 4 5


66. Veig més les dificultats que presenta el meu fill/a que no pas les capacitats
Marca solo un óvalo.


1 2 3 4 5


67. No veig al meu fill/a feliç
Marca solo un óvalo.


1 2 3 4 5
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68. Va ser més difícil establir la rutina
Marca solo un óvalo.


1 2 3 4 5


69. No gaudeixo de les coses com abans
Marca solo un óvalo.


1 2 3 4 5


70. He observat que aconseguir que el meu fill/a faci o deixi de fer alguna cosa és
Marca solo un óvalo.


1 2 3 4 5


Molt més fàcil del que
m'esperava


Molt més difícil del que
m'esperava


71. Indiqui si hi ha alguna qüestió en especial que li preocupi sobre el seu fill/a (podeu
marcar múltiples respostes
Selecciona todos los que correspondan.


 La seva escolarització (l'elecció de modalitat i de col·legi)


 La seva relació amb altres nins/es


 La relació amb els germans


 Sobreprotegirlo massa


 Exigir massa al vostre fill/a


 Exigirli poc


 El futur del meu fill/a quan nosaltres no hi siguem


 No dedicar la mateixa atenció als altres fills/es


 Altres


72. En el cas d'haver indicat "Altres", podeu indicar la/les vostres preocupacions
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Con la tecnología de


73. Ja per finalitzar, si heu trobat a faltar algun aspecte del que voleu compartir per aportar a
l'estudi, ho podeu fer a continuació:
 


 


 


 


 


MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!


La resolució d'aquest qüestionari ha estat de gran ajuda per dur a terme aquest estudi i serà de gran 
ajuda per altres famílies. 
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