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Resum: Aquest treball de fi de grau fa referència als Trastorns de l'Espectre Autista (TEA). 

Trobarem un marc teòric que explica la definició i característiques del TEA, la detecció i el 

diagnòstic precoç. A partir d'aquí es donaran a conèixer possibles mètodes d'intervenció per 

tractar alumnes amb aquest trastorn. Com a mestra de educació d'infantil m'he centrat en mèto-

des aplicables a les aules d'educació infantil ordinàries per fomentar l'educació inclusiva. 

 

Paraules clau: TEA, autisme, models d’intervenció, SAAC, TEACCH 

 

Abstract: This work EOG refers to Autism Spectrum Disorders (ASD). We find a theoretical 

framework that explains the definition and characteristics of ASD, screening and early diagno-

sis. From here will be announced possible intervention models to treat children with said disor-

der. As a Childish Education teacher I focused on applying methods to ordinary childhood edu-

cation classrooms to promote inclusive education as TEACCH (Treatment and Education of 

Autistic related Communication Handicapped Children) and AAC (Augmentative and Alterna-

tive communication.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Treball de fi de Grau és una revisió e investigació bibliogràfica que pretén apropar als 

lectors al concepte de Trastorn d’Espectre Autista (TEA) , en concret a l’Autisme. 

 

Aquest treball pretén donar una idea general del TEA exposant les seves característiques i com 

s’ha d’actuar en cas de detectar el Trastorn, i a més dona a conèixer un mètode d’intervenció 

educatiu com és el TEACCH de caràcter inclusiu, ja que es dona la possibilitat de realitzar-lo 

dins l’aula, i també els Sistemes Alternatius i Augmentatius de la comunicació (SSAAC) molt 

coneguts i utilitzats en l’àmbit educatiu. 

 

Per a parla d’una escola inclusiva, s’ha de conèixer e que consisteix el TEA. La principal causa 

de realitzar el treball sobre el TEA ha set tenir l’oportunitat de tenir un nen amb TEA en el 

pràcticum I. A partir d’aquesta experiència he volgut indagar més sobre el trastorn i quins són 

els possibles tractaments i intervencions que es poden fer servir per a millorar la seva qualitat 

de vida i que rebin una bona educació. Aquest, s’ha convertit en un trastorn molt conegut en els 

últims anys gràcies al número de casos detectats, i crec que és necessari un reconeixement per 

part dels docents. 

 

A partir dels cavis que hi ha hagut de la conceptualització del trastorn i les millores respecte a 

la detecció d’aquest, ha augmentat la prevalença e nens diagnosticats amb TEA, lo que no vol 

dir que hi hagi més o menys casos que el que hi havia abans. Així i tot, els avanços que s’han 

fet durant tots aquests anys en aquest tema, encara no es coneix l’etiologia del trastorn.  

 

Avui en dia és molt comú trobar-se a un nen amb aquestes característiques en un aula per això 

el docents han d’estar preparats per intervenir i atendre les necessitats del nen, per això aquest 

treball informa sobre les possibles intervencions i mètodes que es poden dur a terme dins un 

aula fomentant l’educació inclusiva. 
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2. JUSTIFICACIÓ 

 

Abans de la exposició del treball es necessari exposar el per què de l'elecció de tema: la 

intervenció educativa a nens amb el Trastorn d'Espectre Autista des del model d'ensenyança 

estructurada TEACCH. 

 

He elegit aquest tema perquè penso que el TEA és un dels trastorn que encara tenen un llarg 

camí per recórrer a pesar dels progressos que han experimentat. Per a continuar amb aquest 

progrés s'ha de donar a conèixer propostes de intervenció en el model d'educació formal per a 

que en la mesura que sigui possible es pugui donar una educació inclusiva als nens amb TEA, 

tot i que aquest sistema pot ser emprat en qualsevol context, dins o fora de l'aula, i a qualsevol 

edat, també a l'edat adulta. Com afirma Álvarez (1996) si el marc curricular assumeix 

mitjançant programes adaptats la intervenció educativa del nen amb TEA s'evita la segregació 

d'aquests nens que els fa estar encara més aïllats .Una educació eficaç ha de promoure el 

aprenentatge i el benestar en una persona amb autisme. Per això crec que aquesta proposta 

d'intervenció és una oportunitat per als mestres de conscienciar-se més sobre el tractament del 

TEA en l'educació escolar i de donar les eines necessàries per a el desenvolupament de les seves 

habilitats i facilitar la comprensió del ambient que els envolta (Montalva, Quintanilla i Del 

Solar, 2012).. 

 

Existeixen moltes propostes d'intervenció per a persones amb el Trastorn d'Espectre Autista, 

però he elegit desenvolupar el model TEACCH perquè com diu Gándara (2013), la atenció a 

persones  amb autisme en l'escola és de molta importància i el sistema TEACCH ha demostrat 

ser adequat per a atendre als alumnes amb autisme a l'aula. 

 

Amb aquest treball pretén conscienciar a les mestres de la diversitat d'alumnat que es poden 

trobar dins les aules, en concret alumnes amb el TEA, i oferir recursos per a fer de l'educació 

escolar una etapa que tracti per tots els mitjans d'ajudar al desenvolupament integral d'aquests 

nens responent a les seves necessitats i possibilitat 

 

Una vegada he justificat el tema, nombraré una sèrie d'objectius que seran tractats al llarg del 

treball. 

-Objectiu general: 
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L'objectiu general d'aquest treball és donar resposta a les necessitats dels nens amb TEA 

mitjançant intervencions educatives de caràcter inclusives. 

 

-Objectius específics 

 

– Conèixer les necessitats dels nens amb TEA. 

– Investigar i analitzar el model d'ensenyança estructurada TEACCH. 

– Investigar i analitzar els sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació (SAACS) 

– Conèixer i valorar els beneficis de la inclusió amb nens amb TEA. 

– Fomentar la escolarització en aules ordinàries dels nens amb TEA. 
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3. MARC TEÒRIC 

Leo Kanner va ser el primer a tractar de definir l'autisme a través d'una classificació del 

comportament dels nens enumerant unes característiques corresponents a 5 àrees. Més tard 

Rivière, entre els anys 80 i 90, va definir l'autisme com "la distorsió més severa del 

desenvolupament humà, és a dir, és aquell en el que es dona un canvi qualitatiu, una forma de 

desenvolupament més diferent de la forma normal que un es pot imaginar". Una definició més 

clara publicada en 2004 per José Ramon López diu que "l'autisme és una discapacitat, un 

trastorn generalitzat del desenvolupament cerebral, que produeix un comportament anormal en 

el qual els nens afectats es mostren indiferents, absents, amb dificultats per a formar llaços 

emocionals amb altres persones". La definició d'autisme ha sofert una evolució durant els anys, 

ha passat d'un enfoc neuropsicològic a un més conductual i  arribant a un enfoc cognitiu. Hi ha 

una dificultat a l'hora de definir l'autisme i és que aquest concepte abraça una sèrie de trastorns 

que comparteixen patrons conductuals (Benito, 2011). 

 

Tot i així cada nen és diferent i no tots presenten sempre les mateixes característiques i no es 

pot generalitzar. Partint d'aquí, no només hi ha diferència entre els nens amb TEA sinó que 

també hi ha diferència entre tots els nens sense necessitats i que tenen l'oportunitat de rebre una 

educació formal en una escola ordinària, com hauria de ser, en aquest cas, per als nens amb 

TEA.  Es parla molt que perquè hi hagi una educació de qualitat per a totes les escoles han de 

ser inclusives i que atenguin adequadament a tots els nens. Aquesta idea exigeix que el 

professorat atengui a alumnat molt divers i que es trobin en casos amb moltes dificultats com 

pot ser trobar respostes per aquests reptes que es presenten. 

 

Quan parlem de l'alumnat amb TEA, el desenvolupament de processos d'ensenyança-

aprenentatge per a donar resposta a les necessitats de comprensió d'estats mentals es converteix 

en un aspecte fonamental per a aconseguir una educació de qualitat i fer efectiu el principi 

d'educació per a tots (Lozano, Alcaraz, Colás, 2011). 

 

Per a poder dur  a terme aquest procés és necessari conèixer molt bé a l'alumne i a l'entorn 

escolar i familiar en el qual es troben per així poder oferir una resposta educativa de qualitat, 

de qualitat de serveis i de qualitat de vida (XII congrés AETAPI, 2004). Una de les respostes 

que jo oferiré serà introduir models educatius com TEACCH i sistemes alternatius i 

augmentatius de la comunicació (SAACS) com el sistema PECS i el sistema bimodal. 
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El sistema TEACCH  es basa en l'educació estructurada amb l'objectiu d'ajudar a les persones 

amb TEA perquè puguin viure d'una forma més autònoma. Aquest  li dóna molta importància a 

l'estructuració de l'aula en racons, a la informació visual i a la distribució espacial per a oferir 

informació per avançat, i són ítems que perfectament es poden incorporar en una aula ordinària 

amb l'objectiu d'ajudar als alumnes amb TEA. El sistema PECS és un model de comunicació 

mitjançant l'intercanvi d'imatges, es va desenvolupar perquè els alumnes poguessin comunicar 

els seus desitjos i necessitats. Aquest sistema també es pot integrar totalment en l'aula, ja que 

es pot fer a través de panels de comunicació que poden penjar-se en l'aula o guardar-los en 

racons. Per últim el sistema bimodal consisteix en un utilitzar el llenguatge oral i els signes 

simultàniament, és un sistema totalment aplicable en aula amb la col·laboració de tots els agents 

educatius involucrats en el procés. 
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3.1 ELS TRASTORNS DEL ESPECTRE AUTISTA 

3.1.1 Definició i característiques 

 

El primer en utilitzar el terme autisme en la medicina va ser el psiquiatria Paul Eugen Bleuler 

per a referir-se a una alteració de la esquizofrènia que implicava un allunyament de la realitat 

externa Muñoz, 2011). Més tard en 1923 Carl Gustav Jung des del enfoc psicoanalític definia 

a la persona amb autisme com un ésser molt introvertit orientat al seu món interior, que es creia 

que era característica d'algunes formes d'esquizofrènia (Artigas-Pallarés, Paula, 2011). 

 

Leo Kanner va ser el primer en diferenciar l'autisme de l'esquizofrènia, va estudiar 11 nens amb 

característiques similars i ho va definir com "abstrets i amb greus problemes socials, de 

comportament i en la comunicació". Gràcies a aquesta descripció de Kanner es va començar a 

reconèixer l'autisme com a identitat, una descripció que encara es vigent en la actualitat i que 

amb la ajuda del treball de Hans Asperger ha ajudat a establir les bases de l'autisme modern 

(Muñoz, 2011). 

 

En l'any 1988, Lorna Wing en un dels seus estudis va diferenciar quatre dimensions principals 

de variació del espectre autista: trastorn en les capacitats de comunicació social (verbal o no 

verbal), trastorn en les capacitats de reconeixement social, trastorn en les destreses d'imaginació 

i comprensió social, i per últim patrons repetitius de activitat. 

 

A dia de avui el concepte autisme és el que es coneix com autisme de Kanner el qual descriu el 

trastorn dels nens que presenten els trets clàssics de l'autisme des de petits que són: la incapacitat 

per desenvolupar interaccions amb les altres persones (aïllament autista), el retard en 

l'adquisició del llenguatge, la naturalesa no comunicativa de la parla (si aquesta es 

desenvolupava), ecolàlies, activitats de joc repetitives i estereotipades, poca tolerància a els 

canvis de l'entorn i poca imaginació (Banús, 2016) . Per altre part tenim el síndrome d'Asperger, 

que segons la Fundació Autismo Diario (2016), la Federació Asperger Espanya el defineix com 

un trastorn sever del desenvolupament, considerat com un trastorn neurobiològic en el qual 

existeixen desviacions o anormalitats en els següent aspectes del desenvolupament: connexions 

i habilitats socials, us del llenguatge amb finalitats comunicatives, característiques de 

comportament relacionats amb trets repetitius o perseverants, una limitada gama d'interessos i 

en la majoria dels casos malaptesa motora. 
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Segons el DSM-V, a diferència del DSM-IV, engloba el trastorn autista, el síndrome d'Asperger, 

trastorn desintegratiu infantil i TGD no especificat en la categoria general de "trastorns del 

espectre autista"(Veure annex 1). Aquestes persones amb TEA poden tenir símptomes més lleus 

o greus però totes tenen un trastorn de l'espectre autista. Alguns símptomes que poden presentar 

són: 

 

-No reaccioni quan la criden pel seu nom, cap als 12 mesos d'edat. 

-No assenyali objectes per mostrar el seu interès (assenyalar un avió que està volant), cap als 

14 mesos 

-No jugui amb situacions imaginàries (per exemple, donar de “menjar” a la nina), cap als 18 

mesos. 

-Eviti el contacte visual i prefereixi estar sola. 

-Tingui dificultat per comprendre els sentiments d'altres persones o per expressar els seus 

propis sentiments. 

-Tingui retards en el desenvolupament del parla i el llenguatge. 

-Repeteixi paraules o frases una vegada i una altra (ecolàlia). 

-Contesti coses que no tenen a veure amb les preguntes. 

-Li irritin els canvis mínims. 

-Tingui interessos obsessius. 

-Aleteig amb les mans, bressoli el seu cos o giri en cercles. 

-Reaccioni de manera estranya a la forma en què les coses fan olor, saben, es veuen, se senten 

o sonen .  

 

Aquesta figura aclareix el canvi de conceptualització i de agrupació del DSM-V.  

Figura 1: Nova agrupació del DSM-V 

 

Font: imatge d'elaboració pròpia 
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Altre característica important de les persones amb TEA és la falta de la "Teoria de la Ment". 

Aquesta capacitat es desenvolupa de forma innata, com un empremta genètica, i forma part de 

les habilitats i recursos socials que s'inicien en la infància i es van desenvolupant conforme el 

nen creix. 

 

Aquesta teoria fa referència a un dels aspectes relacionats amb el model cognitiu dels éssers 

humans està directament relacionat amb un complex model d'empatia social, de la capacitat 

d'interpretar i/o predir els pensaments i desitjos, emocions o fins i tot els enganys de l'altre de 

forma conscient (Autismo Diario, 2012). 

 

3.1.2 Detecció precoç i diagnòstic 

 

Tot i que durant els últims anys hi ha hagut avanços en la detecció precoç dels nens amb TEA, 

encara és necessària la coordinació entre els diferents dispositius d'atenció a la infància per a la 

identificació dels nens susceptibles de patir el TEA (Millá, Mulas 2009). 

 

Segons Millá i Mulas (2009), la detecció precoç d'aquest trastorn és el primer pas per afavorir 

el pronòstic i la evolució posterior del nen i per a que la família pugui saber les dificultats que 

es presenten com a conseqüència d'aquesta situació. Al voltant de l'any e inclòs abans, es 

considera que ja es poden identificar els signes que es relacionen amb aquest trastorn i aquests 

són: escàs o nul interès per el contacte ocular, absència de resposta quan es nombra al nen, 

absència de la conducta de assenyalar i absència de la conducta de mostrar objectes. També hi 

ha dificultats associades con alteracions del somni, problemes d'alimentació, les limitacions per 

a l'autonomia personal o l'escàs interès per el joc, factors que fan sospitar la presència del TEA. 

 

Segons la psicòloga Judith Bendezú (2013) els pares de família han de vigilar el 

desenvolupament del seu fill per a després, enfront a una sospita mèdica realitzar avaluacions 

especialitzades seguides del inici del procés de diagnòstic i de la intervenció primerenca 

 

La intervenció primerenca apropiada pot millorar molts aspectes dels dèficits que presenten 

aquestes persones, facilitant així la possible integració, no sense suport externs de cuidadors 

especialitzats. No obstant, també existeix un acord en que aquestes millores no suposen la cura 

en cap cas, però si la disminució de la càrrega familiar, social i del benestar dels propis malalts. 
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Per això, nombrosos estudis s'han centrat en la cerca d'eines que permeten realitzar aquest 

diagnòstic precoç (Lázaro, Posada, Bandera, 2009). 

 

El procés diagnòstic del TEA s'ha de realitzar a partir de la recollida d'informació de la història 

evolutiva del nen, per a la que es realitzaran entrevistes als pares, educadors, i persones 

significatives en la vida del nen. En aquesta primera fase del diagnòstic es recollirà informació 

sobre el desenvolupament neurobiològic, els mites evolutius comunicatius, socials i motrius i 

sobre l'aparició dels primers símptomes autístics. També sobre l'entorn del nen, el seu estil de 

relació, els patrons de comportament, interaccions amb iguals i amb adults, nivell de 

participació en dinàmiques grupals estructurades, la seva adaptació en la guarderia o educació 

infantil (Millá, Mulas, 2009) 

 

Per a dur a terme aquest procés, segons la conselleria de salut de la Junta d’Andalusia, el CHAT 

és la prova més consensuada internacionalment per a la detecció de possibles casos de TEA. 

Les sigles de CHAT volen dir "Cheklist for Autism in Toddlers", va ser creat per Baron-Cohen 

i consisteix en un qüestionari per a determinar possibles casos de nenes amb autisme als 18 

mesos Aquest qüestionari es realitza en uns 10/15 minuts per un professional sanitari i consta 

de 9 preguntes al pare/mare i de 4 ítems d'observació directa amb el nen (Veure annex 2). 

L'objectiu és observar comportaments significatius que, si estan absents als 18 mesos, indiquen 

que pot existir un risc manifest de desenvolupar TEA. 

 

Mitjançant aquest instrument, el pediatra podrà detectar pacients amb un considerable risc de 

patir un TEA. Una vegada informada la família, tenint en compte que el CHAT és un instrument 

de detecció i no de diagnòstic, de la presència d'alteracions en el desenvolupament de les 

habilitats socials i comunicatives que s'observen en l'exploració, la conselleria de salut diu que 

el següent pas ha de ser la derivació a la consulta especialitzada. 

 

La detecció i diagnòstic precoç poden donar lloc a més beneficis que perjudicis ja que, si el 

diagnòstic precoç va seguit d'una intervenció primerenca, el pronòstic serà millor, especialment 

en el control del comportament i en el desenvolupament d'habilitats de comunicació i 

d'habilitats funcionals en general (Canal et al, 2006 citat en Universitat de Salamanca, 2010). 

La família haurà d'afrontar la noticia i haurà de cercar solucions d'acord amb les circumstàncies 

personals i evolutives de l'individu, des del mateix moment en que es dona lloc la condició de 

TEA i en aquest moment s'enfrontarà a reptes concrets, adaptant-se amb els mitjans dels que 
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disposi, desenvolupant formes de resistència i cercant recursos i suports en la societat i els 

serveis (Universitat de Salamanca, 2010). 

 

3.1.3 Atenció primerenca 

 

La atenció primerenca es defineix, segons la Federació Estatal de Associacions de 

Professionales d'Atenció Primerenca (2000) , com "el conjunto de intervenciones, dirigidas a 

la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta 

lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con 

trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben 

considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de 

orientación interdisciplinar o transdisciplinar". 

 

La atenció primerenca en el TEA presenta aspectes diferenciadors respecte la intervenció en 

altres en edats primerenques. Cal destacar inicialment la situació familiar caracteritzada per 

major confusió, menys assumpció del problema, desajust en les expectatives, necessitat de 

suport emocional; i les característiques intrínseques del nen a aquestes edats, menys nivell 

comunicatiu, presentació del trastorn, que pot veure's influenciada per factors associats i la 

manifestació de signes i símptomes autístics. L'objectiu de la intervenció ha de ser afavorir tot 

el possible l'adaptació del nen amb TEA al seu entorn vital i a la comunitat, des del respecte a 

la seva autonomia, individualitat i dignitat. Així mateix s'ha de procurar a la família l'atenció 

que requereixi per a que millori els seus coneixements i estratègies per a ajudar al nen i per a 

que no es desestabilitzi el sistema familiar. Els programes d'atenció primerenca en aquests casos 

han de regir-se per els següents principis (Millá,  Mulas 2009): 

 

-La realització interdisciplinar del diagnòstic precoç. 

-El disseny de programes específics i la posada en pràctica d'intervencions primerenques. 

-L'ús de recursos i mètodes eficaços. 

-La comunicació i la col·laboració entre els diferents serveis socials, sanitaris i educatius que 

incideixen en el nen i la seva família. 

 

Per tant, per a que l'ús d'un model d'intervenció tingui èxit s'ha de: 

 

– Aprofitar i recolzar-se en l'estructura del sistema educatiu i la cultura del país en quant 
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al moment i mode d'escolaritzar i atendre a l'alumnat. 

– Promoure i plantejar canvis estructurals o funcionals a l'organisme i nivell competents. 

– Oferir formació constant i en profunditat teòrica y pràctica al professorat implicat. 

– Facilitar la formació i cooperació amb els pares perquè la intervenció tingui seguiment 

en ambients extraescolars. 

– Propiciar la cooperació i coordinació entre serveis mèdics, teràpies externes a l'escola, 

etc., per a que la intervenció segueixi uns mateixos objectius i utilitzi en general unes 

mateixes estratègies. 

– Avaluar permanentment tant la millora del nen, com el acompliment del professorat per 

a propiciar millores constants i assegurar que se està intervenint de forma òptima per al 

nen i la seva família. 

 

A partir d'aquestes qüestions més bé pràctiques però reals, ja es pot començar a parlar de la 

forma d'abordar la intervenció primerenca des de l'aula (Gándara, 2013). 
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3.2 INTERVENCIÓ EDUCATIVA 

 

(Crespo, 2001). Estudis realitzats permeten treure algunes conclusions que contradiuen 

determinades opinions mantingudes durant diversos anys com, per exemple, que la majoria dels 

investigadors estan d'acord que l'autisme no és una alteració d'origen psicològic o familiar, sinó 

biològic. Algun dia es coneixeran millor les seves causes i això potser porti a una teràpia més 

eficaç, però ara com ara, i malgrat les greus dificultats socials i comunicatives que tenen les 

persones amb autisme, ja tenim recursos que ens permeten el poder ajudar no solament a 

aquestes persones sinó també a les seves famílies. I el primer i més eficaç d'aquests recursos és 

l'educació. 

 

(Mulas et al. 2010). Existeix unanimitat a iniciar teràpia de forma primerenca, però no en quant 

al millor mètode. Algunes de les dificultats per a la interpretació i generalització dels resultats 

sobre l'eficàcia dels diferents mètodes són les següents: 

 

– Els TEA representen un diagnòstic complex, que aglutina un conjunt de símptomes 

ampli, de manera que cada intervenció posa l'accent a millorar uns símptomes i no uns 

altres. Per tant, cal estar atent a les característiques de la població estudiada i als resultats 

que es van mesurar. 

– Les intervencions en nens amb TEA, per la seva naturalesa, són complexes i variades, 

sovint implementades de maneres diferents, per personal divers i en ambients diferents. 

Això fa difícil la generalització dels resultats. 

– La comparació de grups ha de ser acurada, doncs comparar grups de tractament amb no 

tractament tendeix a sobreestimar l'efecte de la intervenció. 

– Les variacions en els resultats poden haver-se del diferent temps de seguiment, per la 

qual cosa aquest ha de ser adequat i valorar el manteniment a llarg termini. 

– Els resultats han de valorar-se en funció de la qualitat metodològica dels treballs i el seu 

potencial de biaix (com el biaix de publicació). 

 

L'evidència suggereix uns elements comuns que ha de tenir un bon programa d'intervenció: 

 

– Entrada precoç al programa, sense esperar al diagnòstic definitiu. 

– Intervenció intensiva, el major nombre d'hores que el nen pugui rebre per les seves 
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característiques. 

– Baixa taxa de nen-professor, amb nombrosos moments de teràpia 1 a 1, per aconseguir 

objectius individualitzats. 

– Inclusió de la família en el tractament. 

– Oportunitats d'interacció amb nens sense problemes de la seva mateixa edat. 

– Mesurament freqüent dels progressos. 

– Alt grau d'estructuració, amb elements com una rutina predictible, programes 

d'activitats visuals i límits físics per evitar la distracció 

–  Estratègies per a la generalització i perpetuació de les activitats apreses. 

– Ús d'un programa basat en l'avaluació que promogui: 

– a) Comunicació funcional i espontània; 

– b) Habilitats socials (atenció conjunta, imitació, interacció recíproca, iniciativa i 

cura d'un mateix); 

– c) Habilitats funcionals adaptatives per aconseguir major responsabilitat i 

independència (p. ex., maneig dels diners) 

– d) Reducció de les conductes disruptives o mal adaptatives; 

– i) Habilitats cognitives, com el joc simbòlic i el prendre un punt de vista; 

– f) Habilitats de destresa i acadèmiques, segons el seu grau de desenvolupament, i 

– g) Desenvolupament de funcions executives (planificació, programació, anticipació, 

autocorrecció, etc.) . 

 

Dintre de la gran diversitat de models d'intervenció podem seguir la següent classificació:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Figura 2: classificació de models d'intervenció 

 

Font: imatge d'elaboració pròpia 

 

Fuentes-Biggi et al. (2006) dona suport a l'escola inclusiva, amb la integració del professorat 

especialitzat, del alumnat amb necessitats educatives especials i del sistema educatiu especial 

en una sola xarxa educativa general, comprensiva i adaptada a la diversitat.  La integració 

recolzada en el mitjà escolar ordinari permet que aquests nens i nenes accedeixin a un mitjà 

social estimulant, on la resta de l'alumnat pugui recolzar-los, alhora que aprendre a tractar a una 

persona amb discapacitat. La política d'ubicació escolar en centres ordinaris (en classe ordinària 

o en classe especial) o en un centre d'educació especial varia d'unes zones a altres del nostre 

país, però cal insistir on persisteixin les dues xarxes en la necessitat d'establir ponts entre 

ambdues modalitats, alhora que assegurar que es persegueixi la màxima inclusió social i que la 

integració no signifiqui la pèrdua dels suports especials necessaris. 

 

3.2.1 Model d'intervenció TEACCH 

 

La divisió TEACCH (Treatment and Education of Autistic related Communication 

Handicapped Children) és un programa estatal de Carolina del Nort al servei de persones amb 

TEA i les seves famílies. El programa va ser fundat pel govern federal en 1966. 

 

Al llarg de les últimes dècades la divisió TEACCH ha ajudat a reconceptualitzar les teories 

sobre autisme i ha creat un enfoc d'intervenció molt efectiu i àmpliament utilitzat. Les principals 

prioritats del programa inclouen: 
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-Permetre que les persones amb TEA es desenvolupin de la forma més significativa, productiva 

e independent possible en les seves comunitats. 

-Oferir serveis exemplars als individus amb TEA, les seves famílies, a aquells que treballen 

amb ells i les suporten; i 

-Com a membre de la Universitat de Carolina del Nord transmetre coneixements, integrar la 

teoria amb la pràctica clínica i distribuir la informació teòrica i pràctica per tot el món. 

 

Els programes escolars ofereixen instrucció individualitzada, emfatitzant les habilitats 

adequades per a l'edat i el nivell evolutiu de cada estudiant en un ambient d'aprenentatge 

estructurat. Per a totes les edats, l'èmfasi es posa en les habilitats de comunicació, socialització 

i també en fomentar d'independència i preparació per a la vida adulta. Les classes estan 

formades per aproximadament sis alumnes amb un mestre i un auxiliar. Menys algunes 

excepcions, les aules TEACCH es troben localitzades en escoles ordinàries per a oferir les 

màximes oportunitat de contacte amb estudiants sense discapacitat (Autisme Diario, 2011). 

 

La metodologia que  utilitza en el mètode TEACCH és la següent (San Andrés, 2008): 

 

– Qualsevol objectiu que ens plantegem ha de ser adequat a la seva edat cronològica, 

realista i funcional evitant plantejaments abstractes que no puguin assumir o perdre'ns 

en el currículum acadèmic ordinari. El caràcter funcional dels objectius és la nostra 

principal premissa. 

– Realitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge de forma motivadora, basant-nos en els 

gustos i interessos personals del nen, intercalant activitats agradables amb les més 

costoses. 

– Utilitzar la classificació i l'aparellament com a punt fonamental en el nostre sistema de 

treball. 

– Evitar l'aprenentatge per assaig / error. 

– Modelament de la conducta. 

–  Ocupació de rutines que puguin ser modificades posteriorment. 

–  Reforç positiu (verbal i físic) i negatiu, sempre que aquest sigui necessari. 

– Ús de gestos per comunicar-se sempre que sigui necessari. 

– Ús preferent de la modalitat visual, sent la informació clara, concisa i sense adorns 
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utilitzant materials pictogràfics i analògics. 

–  Ús d'un llenguatge verbal concís, amb frases curtes i clares 

–  Evitar estímuls innecessaris (visuals, verbals…), que confonen el nen, que centren la 

seva atenció en l'irrellevant. 

–  Fomentar l'ensenyament en entorns naturals. 

– Oferir-li al nen sol i exclusivament l'ajuda mínima necessària perquè sigui capaç de 

resoldre qualsevol situació en la qual es trobi, tenint en compte no solament la ajuda que 

se li dóna sinó el moment en el qual s'inicia aquesta ajuda, donant a cada nen el temps 

necessari perquè processi la informació acollida i doni la resposta apresa (espera 

estructurada). 

 

Per a dur a terme aquesta metodologia, les tècniques educatives que duu a terme el programa 

TEACCH són : informació visual, concepte de acabat, rutines flexibles i individualització 

( Autismo Diario, 2011). 

 

De totes aquestes tècniques que s'utilitzen la més important és presentació visual de la 

informació, els materials i l'estructura física que guia visualment a l'estudiant a la comprensió i 

l'èxit són les més efectives. S'ensenya a l'estudiant les estratègies de treballar de dalt a baix, i 

d'esquerra a dreta, aquesta organització espacial és culturalment normal per a nosaltres, i en la 

mesura de lo possible s'organitza d'aquesta manera la major part de l'experiència d'aula dels 

alumnes (Autismo Diario, 2011). 

 

El concepte d'acabat també s'ensenya molt en els alumnes amb TEA ja que molts són incapaços 

de tenir una idea de quan de temps ha de durar la seva activitat. Això pot causar-los angoixa, 

de forma que sovint imposen el seu punt de vista sobre quant de temps treballaran o què 

quantitat de treball realitzaran. A través de mitjans visuals, se'ls mostra quantes repeticions de 

l'activitat s'espera que realitzin abans de finalitzar la tasca. A vegades els propis materials ja ho 

mostren. Per a aquests estudiants usualment és més satisfactori acabar l'activitat d'una forma 

clara i definitiva que rebre recompenses (Autismo Diario, 2011). 

 

Una altra tècnica educativa utilitzada durant el dia és la d'ensenyar les rutines amb flexibilitat 

incorporada. Existeixen tres raons importats per a això. Primer, les rutines brinden a l'alumne 

una estratègia per a comprendre i predir l'ordre dels esdeveniments al seu voltant, el qual 
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generalment disminueix l'agitació i ajuda en el desenvolupament de destreses. Segon, si el 

mestre no proveeix rutines, resulta freqüent que l'alumne desenvolupi les seves, que podria ser 

menys adaptatiu i acceptable. Tercer, les rutines ensenyades perquè això reflexa la realitat de la 

nostra cultura. El nostre món no és invariable, i això és el que resulta tan confús per a l'estudiant 

amb TEA. Els seus intents per fer-ho han de ser respectats però negociats per part del mestre, a 

través de l'ús de materials de treball lleugerament diferents, els camins que es prenen per als 

passejos, els jocs que es realitzaran, etc. L'estructura essencial ha de romandre predictible, més 

els detalls han de variar, per a que l'estudiant sigui conduït a concentrar-se en l'estructura en 

lloc de fer-ho en els detalls (Autismo Diario, 2011). 

 

La individualització és un concepte clau en els programes educatius del TEACCH. Aquests 

estudiants, a pesar de les seves característiques autistes que puguin tenir en comú, són 

extremadament diferents entre sí, en termes de fortalesa, àrees deficitàries, i idiosincràsies. 

Aquest alumnes no aprenen bé en grup, degut a la varietat de destreses i dificultats amb 

l'aprenentatge per observació a altres. També hem de recordar que en aquests estudiants, els 

nivells de destresa generalment no estan correlacionats amb l'extensió en la que estan en altres 

estudiants. Per  tant, els mestres han de conèixer molt bé als seus alumnes i estar preparats per 

a ensenyar al mateix estudiant en diferents nivells en diferents àrees de destreses (Autismo 

Diario, 2011). 

 

L'Ensenyament Estructurat contribueix a la intervenció educativa mitjançant l'adaptació de 

l'entorn de manera que es redueixin els factors de distracció i facilitant claus i recordatoris 

visuals que, entre altres funcions, resolen els problemes de memòria. El Programa TEACCH, 

al mateix temps, ajuda a l'alumne a utilitzar el llenguatge que posseeix de la manera més 

funcional possible. Així mateix contribueix a la comprensió dels gestos no verbals mitjançant 

la seva explicació i ajuda a l'alumne a utilitzar-los per permetre l'aprenentatge i la 

independència. S'aborda l'estructura i la forma del llenguatge creant un sistema individualitzat 

de comunicació que és funcional per a l'alumne i per als cuidadors i pot generalitzar-se a 

diferents àmbits (Autismo Diario, 2011). 

 

Aquesta ensenyança estructurada té diferents components que són molt importants alhora de 

posar-la en pràctica (Gándara, 2007): 
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 Estructura física: es refereix la manera en què es disposen l'entorn físic, el mobiliari i  

els materials perquè cobrin sentit, la qual cosa es tradueix en l'ús de fronteres clares, físiques 

i visuals per incrementar el significat i minimitzar les distraccions. Això permet que 

l'alumne centri la seva atenció i esforços en la tasca. Per aconseguir aquest objectiu es 

col·loquen barreres visuals (com situar a l'alumne enfront de la paret i col·locar dues peces 

de mobiliari per bloquejar la visibilitat a banda i banda de la taula de treball) i es 

desenvolupen àrees d'ensenyament (transició, grup, pausa/jugo, esmorzar, treball 

independent, música, art, etc.) (Gándara, 2007). Algunes estratègies que es poden utilitzar 

alhora d'organitzar l'espai són: destacar visualment els llocs o racons (cerciorant-nos que 

són clarament perceptibles per ells), adaptar l'aula a les seves necessitats, característiques 

cognitives i emocionals, i minimitzar els elements visuals i auditius que els puguin distreure 

(San Andrés). 

 

Existeixen tres tipus d'estructuració física: 

– Aules dividides en àrees especifiques: l'aula es dividiria en racons, tants com necessitats 

tingui l'alumne: 

– Treball individual 

– Treball en grup 

Figura 3: components de l'ensenyança estructurada 

Font: imatge d'elaboració pròpia 
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– Racó d'esmorzar 

– Racó d'informàtica 

– Racó de jocs 

– Racó d'hàbits d'higiene 

 

 

-Espais amb límits clars. 

-Materials adaptats: materials que informen de que tenen que fer, quan finalitza l'activitat i on 

s'ha de guardar una vegada finalitzat el treball. 

-La zona d'ensenyament un a un: és especialment rellevant en la metodologia TEACCH. En 

ella es desenvolupen activitats individuals amb l'adult, orientades a diverses finalitats (Autismo 

Diario,  2011): 

 

 Proporciona una rutina d'aprenentatge per a aquelles persones que necessiten la rutina 

per mantenir-se concentrades i relaxades, i per a aquells que no accepten la intrusió. 

Figura 4: Exemple d'estructura d'aula dividida en àrees específiques 

 

Font: imatge d'elaboració pròpia 
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 Proporciona un temps interpersonal professor-alumne per fomentar el desenvolupament 

d'una relació positiva- Proporciona una estructura per a l'avaluació d'interessos, punts 

forts del nen, progressos i necessitats 

 Proporciona una estructura per al desenvolupament d'habilitats, incloent habilitats 

cognitives i acadèmiques, habilitats de comunicació, d'oci i per treballar conductes. 

 

Hi ha diversos aspectes d'interès en relació a l'estructura física d'aquesta zona de treball 

(Autismo Dario, 2011): 

 

 Ubicació: requereix una ubicació específica. 

 Ubicació de l'adult respecte a l'alumne. 

 Cara a cara: és més exigent donis del punt de vista social; es requereix 

atenció i respondre a una altra persona. 

 Un al costat de l'altre: facilita la imitació; no se centra l'atenció en l'alumne 

sinó en els materials i les instruccions. 

 Darrere: molt menor la presència de l'adult i d'ajudes, encara que es manté 

un bon control 

 

- Horari individual o calendari: Un calendari és una instrucció visual que diu l'activitat  

que tindrà lloc i en quina ordre, la qual cosa permet a l'alumne saber i esperar la producció 

d'esdeveniments. Pot ser comparable a una agenda del que va a succeir durant el dia. 

Habitualment es disposa d'esquerra a dreta i de dalt a baix. Els tipus de calendari poden ser 

diversos i s'empren en funció del nivell evolutiu de l'alumne (Gándara, 2007). Proporcionen 

rutines còmodes, predictibles i consistents per als alumnes quan han de passar d'una activitat 

a una altra. Els ofereixen una rutina estructurada, fonamentada i agradable que els ajuda al 

fet que aquests canvis siguin més suportables disminuint així l'ansietat que li provoquen 

aquestes situacions (San Andrés). 

 

Per a elaborar els horaris es segueixen tres criteris: el nivell d'abstracció, la longitud i el 

destinatari 

. 

- El nivell d'abstracció: els horaris elaborats menys abstractes són aquells construïts 

amb objectes reals, i els més abstractes estan construïts amb paraules escrites o frases.  
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– La longitud: curts que pot ser de tres pictogrames, o llarg que pot ser d'un curs o un any. 

Es recomanable començar amb pocs pictogrames i anar afegint poc a poc. 

– Destinatari: 

– Segons el destinatari ha d'ajustar-se i adequar-se a cada alumne, les seves 

característiques i classe. 

– Ha d'oferir rutines per als canvis d'activitat. 

– Una vegada que l'alumne sigui capaç d'utilitzar l'horari individual de classe s'han de 

plantejar els objectius perquè pugui triar les tasques en un moment determinat i que 

pugui dissenyar els horaris per si mateix. 

– Oferir-li l'ajuda per anar un lloc o panell on s'especifica el que pot triar. 

 

Els tipus d’agendes que hi ha són (Autismo Diario, 2011): 

1. Objecte de transició 

2. Seqüència d’objectes 

3. Foto o dibuix únic 

4. Seqüencia de fotos per a part del dia 

5. Fotos per a tot el dia 

6. Seqüencia de dibuixos 

7. Llista escrita 

 

Figura 5: objecte de transició 

 

Font: imatge amb llicència Creative Commons de http://www.aulautista.com 
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Figura 6: Seqüencia de dibuixos 

 

Font: imatge amb llicència Creative Commons de http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com.es/  

 

Figura 7: Foto o dibuix únic 

 

Font: Pictograma de ARASAAC (http://arasaac.org) són part d’una obra col·lectiva propietat de la Diputació 

General de Aragón y han set creats baix llicència Creative Commons. 

 

- Sistemes de treball: L'objectiu dels sistemes de treball és facilitar a l'alumne una  

estratègia  per completar el treball que ha de fer-se de forma independent. En construir un 

sistema de treball cal aclarir a l'alumne: quant treball necessita fer, quin treball, quan 

finalitzarà i què ocorrerà després. Ocasionalment, els alumnes confonen el calendari amb 

un sistema de treball; el primer li diu a l'alumne quines activitats generals va a fer durant el 

dia i amb quina seqüència i el sistema de treball diu a l'alumne el que va a fer quan comenci 

cada activitat o arribi a l'àrea de treball (Gándara, 2007). 

 

 

http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com.es/
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Els sistemes de treball, com les agendes, seran diferents depenent de l’alumne que els vagi 

a utilitzar. Els sistemes de treball escrits s’utilitzen per a aquells alumnes que puguin llegir 

i comprendre amb facilitat el llenguatge escrit, fotografies, símbols, números, colors i 

objectes poden comunicar la mateixa informació a alumnes que no saben llegir Aquests 

proporcionen formes significatives, organitzades i efectives de realitzar activitats 

específiques. També fan concret el concepte “d’acabat” i aporta significat per a cada 

alumne.( Autismo Diario, 2011). 

 

Els tipus de sistemes de treball que hi ha són: 

 

1. D’esquerra a dreta 

Figura 8: Sistema de treball d'esquerra a dreta 

 

Font: elaboració pròpia 

 

2. Emparellaments 

3. Figura 9: Sistema de treball per emparellament 

 

Font: elaboració pròpia 
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4. Escrits 

Figura 10: Sistema de treball escrit. 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

- Organització de tasques: L'estructura i l'organització física són molt importants per a  

l'aprofitament dels punts forts visuals i per ensenyar als alumnes a buscar la informació 

visual rellevant en la tasca. Les tasques han d'organitzar-se visualment; la gestió dels espais 

i els contenidors s'empra per centrar l'atenció i limitar els materials. Per aclarir la informació 

pot utilitzar-se l'etiquetatge, la codificació per colors, el realç i la limitació de la quantitat 

de materials exposats. A més, les instruccions visuals donen a l'alumne claus per reunir les 

parts separades de la tasca en una determinada seqüència. Una de les maneres per a la seva 

consecució estreba a tenir una imatge o instruccions per escrit o una mostra del producte 

(Gándara, 2007). 

 

L'organització de les tasques també aconsegueix el focus d'atenció mitjançant el realç de les 

parts rellevants de la tasca i les seves relacions, evitar els errors o els intents múltiples per la 

claredat de la tasca i limitar la informació facilitada bloquejant l'innecessari, la qual cosa també 

redueix els factors de distracció sensorial. L'organització de la tasca visual és similar a un pla o 

plantilla, en els quals les etapes s'especifiquen clarament en el disseny de la tasca (Gándara, 

2007). 

 

L’estructura i la informació visual és altre dels aspectes importants de l’Ensenyança 

Estructurada. Cada tasca ha de ser visualment organitzada i estructurada per a minimitzar 
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l’ansietat i incrementar al màxim la claredat, comprensió i interès. Tres components de les 

activitats són especialment crucials per aconseguir resultats positius: la claredat, l’organització 

i les instruccions visuals (Autismo Diario, 2011). 

 

 Claredat visual:  aclarir els components importants d’una tasca i les expectatives 

elementals dels alumnes amb TEA pot millorar significativament les seves habilitats per 

a realitzar aquesta tasca amb al menor nivell d’ansietat possible. Ressaltar aspectes 

rellevants i importants de les tasques escolars pot ser també molt útil .(Autismo Diario, 

2011). 

 

 Organització visual: implica la distribució i estabilitat dels materials que utilitzen els 

alumnes per a realitzar les seves tasques. Els alumnes de TEA es distreuen amb facilitat 

si els materials no estan en el mateix lloc acuradament ordenats. També resulta útil 

dividir els espais grans en parts més petites. Als alumnes amb TEA pareix que els falta 

l’habilitat per a ordenar els seus materials per si mateixos, així que serà imprescindible 

que els professors i professionals que treballin amb ells organitzin els materials de forma 

atractiva, organitzada i minimitzant l’estimulació (Autismo Diario, 2011). 

Figura 11: Activitat organitzada en safates. 

Font: Imatge amb llicència Creative Commons de www.cosetesdenores.cat 

 

 Instruccions visuals: són l’últim tipus d’estructuració visual. Proporcionen als alumnes 

amb TEA informació visual que els explica, al seu nivell de comprensió, que es 

requereix exactament per a finalitzar la tasca. Una forma molt comú de presentar les 

instruccions visuals és una plantilla, o representació visual de com s’han de col·locar 

http://www.cosetesdenores.cat/
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els materials i com s’ha de desenvolupar la tasca (Autismo Diario, 2011). 

Figura 12: Activitat amb instruccions visuals.  

 

Font: Imatge amb llicència Creative Commons de http://maestradeal.blogspot.com.es/ 

 

Les activitats que estan composades per aquests components són les caixes de sabates o safates 

autocontingudes, tasques en la seva forma més simple. 

 

Són el punt de partida per als nens petits amb TEA que estan aprenent a com treballar, i com 

activitats de treball per a aquells individus diagnosticats dintre del rang sever profund de 

discapacitat intel·lectual. Les caixes de sabates, utilitzades en el context de sessions de treball 

estructurat, redueixen el nombre de distraccions potencials, al temps que ajuden a l’individu a 

centrar-se en el propòsit de l’activitat (Autismo Diario, 2011). 

 

L’objectiu de qualsevol activitat és que l’individu la finalitzi de manera exitosa i amb la màxima 

independència possible. Això requereix tenir un clar enteniment de quin és el propòsit que es 

persegueix. Per a algunes persones el canvi en el seu entorn immediat és una distracció 

potencial. Posar diferents parts en una tasca en una sessió de treball pot crear tantes distraccions 

que poden fer que es perdi el propòsit de la tasca. Si s’unifiquen les diferents part de l’activitat 

i es destaquen visualment els detalls rellevants, la capacitat de l’individu de centrar-se en el 

propòsit de la tasca augmentarà. Al eliminar la necessitat d’un recipient i separar els materials, 

és menys probable que ocorrin distraccions. Per a alguns alumnes pot ser necessari emprar 

només un material a la vegada, quan es comença a ensenyar l’activitat (Autismo Diario, 2011). 

 

Una vegada que s’aconsegueix completar la tasca amb èxit  i de manera independent, aquesta 

serveix com a base per al desenvolupament d’habilitats. 

http://maestradeal.blogspot.com.es/
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Figura 13, 14, 15: exemple de tasques amb caixes de sabates o safates autocontingudes

 

Font: imatges amb llicència Creative Commons de http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es/ 

 

 

El programa TEACCH en lo relatiu a la comunicació pretén oferir un mètode per avaluar i 

ensenyar habilitats comunicatives a alumnes amb TEA. L’objectiu prioritari és la millora de les 

habilitats de comunicació dels alumnes en totes les situacions quotidianes, i no tant ensenyar el 

llenguatge (Autismo Diario, 2011).  

 

S’utilitzen sistemes de comunicació, que consisteix en claus que elegeix el nen amb TEA. Al 

aprendre a manejar les claus, comunicarà les seves necessitats, desitjos i pensaments. L’alumne 

tindrà totes les claus de forma organitzada en el Communication Board (tauler de comunicació) 

on trobaran la clau visual que representa l’activitat o objecte que volen i la transmeten a 

l’interlocutor que immediatament respon a la sol·licitud (Gándara, 2007).  

 

El primer pas cap a la comunicació és avaluar el nivell de comunicació que podria tenir l’alumne 

i triar la manera en què es va a comunicar: mitjançant objectes, imatges o signes. El seu ús no 

és arbitrari; les imatges podrien ser difícils de manejar per les dificultats de la motricitat fia o 

podrien no ser interessants per a l’alumne; el llenguatge de signes no és emprat amb freqüència 
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pels alumnes amb TEA pels problemes de planificació d’imitació motora, però pot representar 

la diferència si l’alumne pot manejar un par de signes per satisfer les seves necessitats (Fern, 

1999 citat en Gándara, 2007).  

 

Al avaluar el llenguatge uns marcadors molt bàsics determinen que sistema pot emprar el nen 

per a comunicar-se independentment o de quina manera, on necessita comunicar-se el nen 

(àmbits), lo que el nen vol comunicar (demanda, rebuig, obtindré atenció, comentar, donar 

informació, cercar informació, expressar sentiments, rutines socials) (Gándara, 2007). 

 

Se li ensenyarà a dirigir les seves peticions a algú que pugui ajudar-lo. És vital que els intents 

de comunicació es converteixin en alguna cosa deliberada per a abordar efectivament la 

comunicació; lo que pot aconseguir-se disposant del entorn de manera que l’alumne no pugui 

obtenir lo que necessita per sí mateix, sinó que ho hagi de demanar (Mesibov, Shea, Schople, 

2005 citat en Gándara, 2007). 

 

Una vegada s’ha establert la relació entre objecte/imatge/signe i el significat, pot ajudar a 

l’alumne a comprendre les opcions que té, lo que va a succeir, el passat i el futur, els seus 

sentiments i els sentiments dels demés, com fer les coses independentment, com actuar en 

situacions difícils (Fern, 1999 citat en Gándara, 2007). Una vegada el nen ha aprés el significat 

de varies ajudes visuals, pot fer-se un Choice Board (tauler d’eleccions)(que té claus visuals 

només al voltant d’una àrea d’elecció) del qual pot elegir lo que vol transmetre o demanar. Cal 

assegurar-se de que el tauler només contengui els ítems disponibles (Gándara, 2007). 

Figura 16: Exemple de tauler de comunicació en dispositius electrònics 

 

Font: imatge amb llicència Creative Commons de www.dobleequipovalencia.com 
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Figura 17: exemple de tauler de comunicació 

 

Font: imatge amb llicència Creative Commons de www.dobleequipovalencia.com 

 

El terapeuta ha de ser conscient de procedir poc a poc i obligar-se a una avaluació continuada. 

Seria recomanable que tractés d’implicar a tants cuidadors i àmbits com sigui possible en la 

utilització del sistema de comunicació que ha demostrat la seva eficàcia amb cada nen en 

concret. Així mateix ha d’assegurar-se que es motivador, visual, significatiu i part de la rutina 

(Fern, 1999 citat en Gándara, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dobleequipovalencia.com/
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3.3 SSAAC ( SISTEMES ALTERNATIUS /AUMENTATIUS DE COMUNICACIÓ) 

 

Els sistemes alternatius/augmentatius de comunicació (SSAAC) són sistemes no verbals de 

comunicació que s'empren per fomentar, complementar o substituir el llenguatge oral. Aquests 

sistemes utilitzen objectes, fotografies, dibuixos, signes, o símbols (incloses lletres o paraules) 

recolzant-se en sistemes simples o en aparells productors de sons ( Fuentes-Biggi et al., 2006).  

Hi ha dos tipus de SSAAC que segons Saa (2013) són: 

 

-Sistemes alternatius de la comunicació: substitueixen el llenguatge, per exemple , l'escriptura, 

els pictogrames o la llengua signada. 

-Sistemes augmentatius de la comunicació: s'utilitzen per afegir eficàcia al llenguatge parlat i 

per promoure l'aprenentatge del mateix. Afavoreixen la seva percepció, la comunicació, anàlisi, 

emmagatzematge i recuperació. Solen ser els mateixos que els alternatius. 

 

Seguint les indicacions de Saa (2013), les característiques que tenen aquests sistemes per 

afavorir la comunicació són les següents: 

 

– Faciliten que aparegui el llenguatge oral o l'aproximació al mateix, milloren globalment 

la conducta i l'atenció a les interaccions comunicatives. 

– Aclareixen el significat del llenguatge oral. 

– Augmenten l'espontaneïtat. 

– Ajuden a saber què dir a persones amb parla. 

– Disminueixen la dependència de les instigacions verbals. 

– Fan l'entorn més comprensible. 

 

El Sistema de Comunicació per Intercanvi d'Imatges va ser desenvolupat en 1985 com un 

sistema d'ensenyament únic, augmentatiu i alternatiu que ensenya als nens i adults amb autisme 

i amb altres deficiències comunicatives a iniciar-se en la comunicació. Existeixen diversos 

mètodes i estratègies de CAA; una d'elles, dissenyada específicament per a nens amb autisme i 

altres trastorns relacionats, se li coneix com PECS per les seves sigles en anglès Picture 

Exchange Communication System (Sistema de Comunicació per Intercanvi d'Imatges) 

(Autismo Teletón, 2011).  
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El programa PECS va ser desenvolupat en 1985 per Andrew Bondy i Lori  i va ser per primera 

vegada, utilitzat en el ‘Delaware Autistic Program’ i ha rebut reconeixement mundial per 

centrar-se en el component de la iniciació a la comunicació. PECS no requereix materials 

complexos ni cars, va ser creat per educadors tenint en ment les residències i les famílies pel 

que està preparat per ser utilitzat en una varietat de contextos situacionals (PECS-Spain). 

 

 Ara com ara, el sistema PECS pot considerar-se com: el primer pas per a la posterior adquisició 

i ús de sistemes més complexos de comunicació (Autismo Teletón, 2011).. 

 

La base de tot el mètode és el concepte d'intercanvi en la comunicació. En PECS s'utilitzen 

imatges com un mitjà per a l'expressió missatges que van des de peticions simples de coses 

desitjades per al nen, fins a l'estructuració d'oracions i comentar sobre el seu ambient (Autismo 

Teletón, 2011). 

 

Aquesta organització diferencia sis fases en les que es realitza l'aprenentatge de PECS: 

 

– Fase I: els alumnes aprenen a intercanviar una sola imatge per element o activitats que 

volen (pecs-spain). Al inici, el nen aprèn el concepte d’intercanvi d’imatges. Es dona 

suport físic per a mostrar-li què és lo que se espera de ell. Es necessitaran objectes 

altament motivadors per a ell (Autismo Teletón, 2011). 

 

Figura 18: Exemple d'intercanvi de pictograma per objecte 

 

Font: imatge amb llicència Creative Commons de Google 
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Figura 19: Exemple d'intercanvi de pictograma per objecte 

 

Font: vídeo amb llicència Creative Commons de District 75New York City 

 

– Fase II: utilitzant encara només una imatge s'ensenya als alumnes a utilitzar-la e 

diferents espais, amb diferents persones i en diferents distàncies. També se'ls ensenya 

a ser comunicadors persistents. En aquesta etapa es busca generalitzar el concepte 

d'intercanvi amb diverses persones i variant la distància entre la persona i les targetes 

(Autismo Teletón, 2011). 

 

– Fase III: discriminació d'imatges. Els alumnes aprenen a seleccionar entre dos o més 

imatges per demanar els seus objectes o activitats favorites. En aquesta fase, el nen 

aprèn a diferenciar entre una targeta i una altra, per triar aquella per la qual 

veritablement se sent motivat. (Autismo Teletón, 2011).  

 

Figura 20, 21: exemple de discriminació d'imatges 

 

Fonts: figura 20 imatge amb llicència Creative Commons de www.dobleequipovalencia.com. 

Figura 21 Pictograma de ARASAAC (http://arasaac.org) són part d’una obra col·lectiva propietat de la 

Diputació General de Aragón y han set creats baix llicència Creative Commons 

 

http://www.dobleequipovalencia.com/
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– Fase IV: estructura de l'oració. Els alumnes aprenen a construir oracions simples.  

(Autismo Teletón, 2011). En aquesta fase, el nen comença a formar oracions en una 

tira. La frase comença amb el verb “vull” i li segueix la targeta de l'objecte de la seva 

preferència. 

 

Figura 22: exemple d'estructura d'oració 

 

Font: Pictograma de ARASAAC (http://arasaac.org) són part d’una obra col·lectiva propietat de la Diputació 

General de Aragón y han set creats baix llicència Creative Commons 

 

– Fase V: respondre a preguntes. Els alumnes aprenen a usar PECS per respondre a la 

pregunta: Què vols?. Al llarg de l'entrenament fins a abans d'aquesta fase, el nen era 

qui iniciava la comunicació. Durant aquesta fase se li ensenya a contestar a preguntes 

simples, per exemple: què vols? “Vull galeta” (Autismo Teletón, 2011). 

 

– Fase VI: comentar. Els alumnes són ensenyats a respondre a preguntes com: "Què 

veus?", "Què escoltes?" i "Què és?". Comencen a crear oracions que comencen per 

"veig", "escolto", "sent", etc. En aquesta etapa, es busca que el nen sigui qui iniciï una 

conversa, comentant sobre el seu ambient i les coses que veu a la seva al voltant 

(Autismo Teletón, 2011). 

 

JO VULL PILOTA 
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Figura 11: exemple de comentari amb pictogrames 

 

Font: Pictograma de ARASAAC (http://arasaac.org) són part d’una obra col·lectiva propietat de la Diputació 

General de Aragón y han set creats baix llicència Creative Commons 

 

Un altre dels SSAAC més utilitzats en educació és la comunicació bimodal. Consisteix a 

utilitzar de forma paral·lela al parla uns signes manuals, que solen extreure's del Lèxic de la 

Llengua de Signes de la comunitat sorda. L'objectiu que es persegueix és evitar que el 

desfasament entre l'edat del nen i les seves capacitats d'usar el llenguatge oral perjudiqui el seu 

desenvolupament i així assegurar una millor integració social i afectiva, alhora que s'accelera 

l'aparició del llenguatge oral (Horner i Budd, 1985, citat en Saa, 2013). 

 

S'usa el signe perquè té uns avantatges pel que fa a la paraula: la recepció és més fàcil en ser 

més global (un signe és igual a un concepte mentre que una paraula es forma a partir de petits 

elements que són els fonemes, organitzats de forma seqüencial). Permet una millor comprensió 

pel seu menor grau d'abstracció i per la facilitat de la seva percepció. Igualment, aprofitem la 

memòria visual de la persona que sol ser de millor qualitat. Per a la seva expressió, és més fàcil 

d'imitar i més emmotllable per l'adult, a més requereix menor precisió motora que els patrons 

articulatoris. Una última venda és que és més natural. (Monfort, 2006 citat en Saa, 2013). 
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4. CONCLUSIONS 

 

No existeix una definició d’autisme que estigui acceptada per tothom, però si que es troben 

varis punts en comú. La definició més generalitzada és aquella que es centra en els patrons 

conductuals. Són molts els signes que es poden identificar del trastorn però a la vegada canvien 

molt d’una persona a un altra fet que dificulta una detecció i un diagnòstic concret. Hi ha moltes 

persones amb el trastorn d’autisme molt diferents entre sí per els símptomes que pateixen, per 

aquest motiu també hi ha un grau més alt de dificultat en realitzar la intervenció que en altres 

trastorns. 

 

En quant a la intervenció educativa, tampoc hi ha cap en concret que estigui comprovada 

científicament com la intervenció més eficaç, no hi ha cap que sigui positiva per a totes les 

persones amb autisme. Hi ha molts mètodes que es centren en diferents enfocs del trastorn, com 

pot ser el psicològic o conductual, però pareix ser que el més utilitzat és el TEACCH, tot i que 

molts tenen en comú la importància de la estructuració de la ensenyança, informació molt 

visual, suport de les famílies, etc.  

 

Cada persona amb autisme presenta característiques molt diferents entre sí, per això és molt 

important que es faci un estudi exhaustiu per a proporcionar una ajuda ajustada a les necessitats 

de cada cas. A més d’involucrar a les famílies en aquest procés per a seguir una mateix línia 

d’actuació i no donar missatges contradictoris.  

 

La detecció i el diagnòstic precoç són essencials per a millorar el més aviat possible el pronòstic 

del nen en el futur. Quant més aviat es realitzin, millor serà la atenció i la cura cap al nen.  

 

Les famílies i els mestres solen ser els primer en detectar els possibles signes de l’aparició del 

trastorn, per aquest motiu els mestres han d’estar formats per a poder reconèixer el símptomes. 

Aquest fet ajudarà al nen en la seva formació dins una escola ordinària tot i que passi temps 

fora de l’aula ordinària, oferint un entorn normalitzat. 

 

Gràcies a un continu procés d’investigació sobre l’autisme, la societat cada vegada es més 

conscient de lo que suposa aquest trastorn i pot ajudar a millorar la qualitat de vida d’aquestes 
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persones. 

Com a conclusió d’aquest treball, he de dir que el meu coneixement sobre el Trastorn de 

l’Espectre Autista s’ha ampliat favorablement en comparació amb la formació bàsica que tenia 

al començament. Ha set molt gratificant veure la quantitat de recursos i informació que es poden 

trobar actualment gràcies a la investigació bibliogràfica realitzada. El centrar-me només en un 

mètode d’intervenció, a conseqüència de marcar-me com a un dels objectius fomentar mètodes 

inclusius, crec que ha set positiu ja que reflecteix el criteri que he seguit per a elegir el TEACCH 

com a mètode d’intervenció i de caràcter inclusiu, i els SAAC, per la possibilitat de realitzar-lo 

dins un centre ordinari. 
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6. ANNEXES 

 

-Annex 1: DSM-V 
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-Annex 2: qüestionari CHAT 

 

SECCIÓN A: PADRES 

 

Nombre del niño/a ................ 

Nº Hª ..................... 

Fecha de nacimiento.................... 

Domicilio ....................... 

Teléfono................... 

Edad ......................... 

Fecha de aplicación ........................... 

 

 1 ¿Se divierte su hijo jugando con otros niños? Cuando va al parque o al jardín y hay otros 

niños ¿Corre hacia ellos? ¿Se pone contento? 

 

SI NO 

  

 

2 ¿Disfruta su hijo al acariciarle o hacerle cosquillas? 

 

SI NO 

  

 

3 ¿Disfruta su hijo jugando al escondite? (¿Juega al cucu-tras? ¿Al donde está - no está - está 

aquí? ¿Juega a esconderse tras una cortina y desaparecer?) 

 

SI NO 

  

 

 4 ¿Alguna vez su hijo juega a las comiditas? (¿haciendo como que come pero SIN comida? 

¿Le da de comer a los muñecos o a sus hermanos de mentirijillas?) 
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SI NO 

  

 

5 ¿Le gusta a su hijo subirse encima de las cosas? 

SI NO 

  

 

6 ¿Usa su hijo el dedo índice para pedir algo que quiere? (mostrarle a la madre/padre el dedo 

índice e insistir en que tiene que ser con el dedo) (Señala para pedir algo) 

 

SI NO 

  

 

7 ¿Alguna vez su hijo usa el dedo índice para señalar, para indicar interés en algo? (Si ve algo 

que le gusta o le sorprende, ¿lo señala con el dedo índice para que usted lo mire también? 

Pedirle a la madre/padre un ejemplo para ver si ha comprendido el sentido de la pregunta y si 

lo diferencia de señalar para pedir) (Señala para mostrar algo) 

 

SI NO 

  

 

 8 ¿Puede su hijo jugar apropiadamente con juguetes pequeños (coches, cubos, etc.) y no sólo 

metérselos en la boca, manosearlos o dejarlos caer? (¿Qué hace con los juguetitos? ¿Cómo 

juega? Insistir con ejemplos de cochecitos, casitas o torres de cubos) 

 

SI NO 

  

 

9 ¿Alguna vez su hijo le trae cosas a usted (su padre/madre) para mostrarle algo interesante? 

(buscamos que nos enseñe algo para comunicarse con nosotros) 
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SI NO 

  

 

SECCIÓN B: OBSERVADOR 

 

Nombre del niño/a ...................... 

Nº Hª........................ 

Fecha de nacimiento....................... 

Domicilio...................... 

Teléfono...................... 

Edad ................. 

Fecha de aplicación .................... 

Profesional .................... 

 

1 Durante la sesión, ¿ha mantenido el niño contacto ocular con usted? 

 

SI NO 

  

 

2 Consiga la atención del niño, luego señale a través de la habitación un objeto interesante 

(juguete o póster) y diga, señalando con el dedo, «¡Mira! ¡Hay un (nombre del juguete)…!» 

Observe la cara del niño: ¿mira lo que usted está señalando? (Asegúrese de que no mira sólo 

el dedo) (Para puntuar SI, asegúrese de que el niño no ha mirado simplemente la mano, sino 

que realmente ha mirado el objeto que usted está señalando). 

 

SI NO 

  

 

3 Consiga la atención del niño, luego ponga sobre la mesa un platito, una cucharita y una 

tacita o un vaso de yogur vacío y dele al niño un muñeco. Pídale que le dé de comer o de 

beber al muñeco, a la madre o a sí mismo. ¿Simula el niño dar de comer? (No le muestre 

cómo hacerlo) 



50 

 

 

SI NO 

  

 

4 Pregunte al niño: «¿dónde está la puerta?», «¿dónde está el nene?», «¿dónde está el… 

(nombre del juguete)?» ¿Señala con el dedo índice el objeto por el que usted le pregunta? 

 

SI NO 

  

 

 

PUNTUACIÓN ....................................................................... 

 

Si un niño puntúa en los ítems 4 y 7 de la Sección A y en los ítems 2, 3 y 4 de la Sección B, se 

considera un alto riesgo de encontrarnos ante un TEA. Si un niño puntúa en los ítems 7 de la 

Sección A y 4 de la Sección B, se establece un riesgo medio. En ambos casos hay que remitir 

al niño a una unidad de evaluación especializada 
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