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Resum 

El mutisme selectiu és un trastorn silenciós i “silenciat” amb una alta sensació subjectiva 

negativa (egodistonia). Encara que de poca prevalença, les seqüeles  sobre tot emocionals que 

pot deixar el mutisme selectiu a les persones que l’han patit fa que valgui la pena, com a 

professionals de l’educació, conèixer unes pautes que ens facilitin una detecció precoç i una 

correcta intervenció en infants amb possibilitats de desenvolupar aquest trastorn. 

L’objectiu principal d’aquest treball ha estat valorar casos de mutisme selectiu, difondre què és 

i donar veu a aquelles persones que l’han patit perquè ens ajudin a tots a comprendre perquè és 

necessari prevenir-lo. 

 

Paraules clau: mutisme selectiu, trastorn, egodistonia, seqüeles, prevenció. 

 

Abstract 

 

Selective mutism is a silent and “mute” disorder with high levels of egodistonia. Although low 

in prevalence, it entails several sequelae, especially in the emotional domain. This makes worth 

to create educational guidelines that provide us whit an early detection program in order to 

perform a proper intervention in children with high probabilities of developing this disorder. 

The main objective of this work was to conduct several evaluations on cases of selective 

mutism, to disseminate what is and to give voice to those who have suffered it in order that we 

understand why it is so necessary to prevent it. 

 

Keywords: selective mutism, disorder, egodistonia, consequences, prevention. 
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1. Introducció 

“Ja xerrarà quan vulgui”. Amb aquestes paraules moltes vegades es minimitza el que pot ser un 

trastorn de la parla amb una alta egodistonia. En general, les persones que han patit mutisme 

selectiu sovint tenen dificultats per parlar amb altres persones. Els hi costa agafar confiança en 

les relacions interpersonals, dirigir-se als altres o mirar el seu interlocutor als ulls. 

No sempre, dins el sistema educatiu, s’han tingut en compte les possibles dificultats d’un 

alumne com es fa avui en dia, i per tant, pens que molts escolars de generacions anterior podrien 

haver patit un possible mutisme selectiu sense que ningú se n’adonés i, per suposat, sense ser 

diagnosticats. Per això, aquest treball vol ser un referent per mestres tutors que sospiten d’un 

possible cas de mutisme selectiu dins la seva aula, o que, observant algunes conductes 

simptomàtiques vulguin intentar prevenir que l’infant desenvolupi el trastorn que ens ocupa. 

Comparant records trobem que destaca la negativa d’anar a escola i els plors davant la separació 

de la mare. Una de les seqüeles més fortes que es pot constatar és la necessitat de tenir 

l’aprovació de l’altra gent, sobre tot en el període escolar, on l’esforç per acabar la tasca abans 

que ningú i la necessitat de tenir la certesa que la pròpia feina és la millor, la més acurada, la 

més significativa, es converteixen en una manera d’interpretar la vida. Causes i a l’hora 

conseqüències d’aquesta dificultat són també el perfeccionisme, la timidesa, la vergonya davant 

la majoria de situacions socials, el conformisme i la dependència de reforç, sobre tot emocional, 

dels altres. 

Una mesura que s’aplicava bastant sovint a les escoles era la de separar l’infant amb mutisme 

selectiu de l’únic company/a amb qui es comunicava verbalment pensant que si no el tenia a 

ell/a es veuria obligat a parlar amb altres alumnes. Els resultats eren poques vegades els 

esperats. Alguns afectats recorden grans moments de solitud, totalment voluntària i tímides 

aproximacions a altres companys/es, sempre elegint amb qui fer-se, a qui mirar...mai als ulls. 

Molts també corroboren que sempre han participat de les activitats de classe, però sempre en 

segon plànol, sense que ningú es fixés en ells, sense que es sentís la seva veu. Aquesta estratègia 

d’evitació funcionava, passaven desapercebuts i no es veien obligats a enfrontar-se a la por de 

fer el ridícul amb la seva actuació. Moltes de les persones que han patit mutisme selectiu 

descriuen la continua sensació de ridícul, de que la gent et jutjarà negativament, que allò que 

facis no serà valorat per la gent, o al menys no positivament. 
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En canvi, en general, l’expressió verbal a casa era molta i fluïda i per tant, la família no donava 

gaire importància al fet que no l’infant no parlés a l’escola –“el nin/la nina sap parlar”. 

En el meu cas va ser una mestra, la “señorita” Paquita, la que va aconseguir que li parlés a ella. 

I ho va fer amb tendresa, per això sempre està en el meu record. 

Durant el pràcticum II vaig conèixer n’A., a la qual no li vaig sentir la veu fins ben passades sis 

setmanes de ser a la classe, i va ser en un xiuxiueig. A més, n’A. no permetia cap contacte físic. 

Em vaig interessar per ella, em permeteren revisar el seu expedient i m’informaren de les 

dificultats familiars que havia sofert aquest infant en els seus onze anys de vida.  

Vaig respectar la seva fòbia però, a la vegada, vaig intentar guanyar-me la seva confiança. Al 

llarg de les darreres setmanes de la meva estada a la classe de 6è A, aconseguirem que participés 

de les converses d’aula, encara que fos amb respostes breus i poc audibles. 

Em vaig emocionar moltíssim quan el darrer dia de classe es va dirigir a mi, fort i clar, per 

demanar-me el meu contacte de mòbil i plorant em va dir que per favor acabés aviat la carrera 

i em fes mestra a l’ institut on ella aniria el proper curs. 

I és precisament per això pel que he decidit posar en marxa aquest projecte. Personalment pens 

que hi ha un buit en relació a aquesta dificultat, la qual podria tenir el seu origen en causes 

emocionals i conductuals, i l’objectiu principal seria comprovar-ho i, en la mesura de lo 

possible, contribuir a posar-hi remei. 
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2. Objectius 

1. Comprovar quin és l’estat de la qüestió: incidència  i grau d’afectació del mutisme 

selectiu en les escoles i com s’actua als centres amb els infants que la pateixen. 

2. Fer paleses les evidències de l’etiologia exposades en el marc teòric i, sobre tot 

l’egodistonia d’aquest trastorn a partir d’entrevistes a especialistes, mestres i persones 

que hagin patit mutisme selectiu.  

3. Presentar una proposta de prevenció primerenca: informar els diferents agents educatius 

de quines mesures podrien adoptar per ajudar els infants amb mutisme selectiu i pal·liar 

les conseqüències, presents i futures, en el seu caràcter i en la seva relació amb els 

demés. 
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3. Metodologia 

En un primer marc teòric, definiré el mutisme selectiu, la seva etiologia, prevalença i possibles 

intervencions a partir de la bibliografia seleccionada. 

En una segona part, més pràctica, m’acostaré a diverses escoles per saber quina prevalença té 

aquesta dificultat i com actuen en el centre quan es dóna. M’interessa saber si hi ha un protocol, 

si aquest es posa en marxa a les primeres evidències i com actuen els agents educatius –tutor, 

família, especialistes, AL. 

Veuré si és possible contactar amb persones que hagin patit aquesta dificultat i entrevistar-los 

a ells i als mestres que treballaren amb ells. 

Per concloure el meu treball, presentaré una proposta de detecció i d’intervenció primerenca 

amb l’objectiu que aquesta dificultat tingui la mínima incidència possible en els infants i en el 

seu comportament futur. Al mateix temps, intentaré resumir de manera visual aquesta 

informació ja existent en diferents protocols, perquè en un sol cop d’ull qualsevol agent 

educatiu pugui saber com actuar i el per què de la necessitat de fer-ho. 
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4. Marc teòric 

4.1. Conceptualització 

El mutisme selectiu és la dificultat que presenten alguns infants per comunicar-se verbalment 

en entorns i situacions socials específiques i/o amb persones poc conegudes (Creena, 2009),  tot 

i que el nin no ha perdut la capacitat de parlar. L’infant inhibeix selectivament la seva resposta 

verbal davant determinades situacions socials o la restringeix a les persones que ell tria del seu 

entorn més proper. 

Podríem dir què, en l’àmbit familiar proper, els infants amb mutisme selectiu han desenvolupat 

la competència lingüística i comunicativa com correspon a la seva edat, però no la posen en 

pràctica en altres ambients i altres persones. 

L’escola és el primer entorn diferent del familiar al que l’infant s’enfronta. És per això que el 

mutisme selectiu s’evidencia en la incorporació del nin al sistema educatiu, en l’etapa 

d’Educació Infantil. I és també a l’escola on pot detectar-se amb major facilitat una dificultat 

com la que ens ocupa, ja que és el primer escenari de les seves interaccions i comunicacions 

verbals. 

Al marge de la causa que el provoqui, el mutisme selectiu pot incapacitar l’infant tant de cara 

al seu desenvolupament curricular com en la seva socialització, per la qual cosa, és un problema 

a tractar. 

El mutisme selectiu pot presentar diferents nivells d’expressió i d’afectació social, és a dir,  les 

interaccions socials dels infants amb mutisme selectiu poden ser molt variables. Mentre alguns 

d’ells gaudeixen activament del contacte amb altres nins i participen dels seus jocs encara que 

no parlin, d’altres consideren la major part de les interaccions socials incòmodes i no hi 

participen gens. Entre un i altre extrem hi trobem un grup de nins que desenvolupen estratègies 

de comunicació alternatives amb un amic proper  amb qui es comuniquen a través de signes, 

gestos, etc. 

Els infants amb mutisme selectiu solen haver manifestat amb anterioritat algun tipus d’ansietat 

davant situacions socials. La seva història mostra un desenvolupament  del llenguatge normal i 

apropiat en l’entorn familiar més proper però amb retraïment davant persones desconegudes o 

amb aquelles que té poc contacte (Creena, 2009). 
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Molts d’aquest infants han mostrat també en algun moment durant el seu desenvolupament 

formes lleus o moderades d’ansietat per separació (Creena, 2009) i moltes publicacions envers 

mutisme selectiu coincideixen en descriure la timidesa excessiva, l’aïllament i retraïment 

social, el negativisme, la inhibició, una gran sensibilitat i la caparrudesa com característiques 

comunes de la personalitat d’aquests nins (Domènech, 1997).  A més d’aquests trets, es 

senyalen la tartamudesa, l’enuresi i una conducta oposicionista i manipuladora (APA, 2002) 

com a manifestacions associades al trastorn de mutisme selectiu. 

Encara que com hem dit, aquesta dificultat s’inicia els primers anys d’escola dels infants 

normalment com a conseqüència d’una timidesa extrema o a partir d’alguna situació estressant 

(Olivares, 1993), el problema pot persistir en el temps si existeixen també dins la família factors 

com l’excés de protecció i/o l’acomodació a sistemes de comunicació alternatius no verbals 

(Olivares, 1993). 

Quan es donen circumstàncies afectives especials com pot ser el naixement o la presència d’un 

germà, o l’infant necessita tenir protagonisme, el fet que rebi més atenció amb aquest 

comportament silenciós reforça una conducta inadequada.  

 

4.2. Criteris diagnòstics al DSM-IV 

Segons els criteris diagnòstics del DSM-IV-TR, el mutisme selectiu ha de presentar les següents 

característiques: 

A. Incapacitat persistent per a parlar en situacions socials específiques -en aquelles que 

s’espera que parli, com per exemple, a l’escola- a pesar de parlar en altres. 

B. L’alteració interfereix en el rendiment escolar o laboral o la comunicació social. 

C. La durada de la alteració és com a mínim d’un mes (no limitada al primer mes 

d’escolarització). 

D. La incapacitat per a parlar no es deguda a una falta de coneixement o fluïdesa del 

llenguatge oral requerit en la situació social. 

E. El trastorn no s’explica millor per la presència d’un trastorn de la comunicació –per 

exemple, quequeig- i no apareix exclusivament durant el curs d’un trastorn generalitzat 

del desenvolupament, esquizofrènia o altre trastorn psicòtic. 
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4.3. Etiologia 

Encara que per definició no ha d’existir cap causa orgànica que justifiqui el mutisme selectiu 

(Díaz Atienza, 2001), podríem definir-lo com el resultat de la presència d’ansietat davant 

situacions socials juntament amb factors afectius, conductuals i familiars que poden perllongar 

el trastorn en el temps. 

Díaz Atienza (2001) destaca dos models explicatius de l’etiologia d’aquest trastorn, el model 

psicodinàmic i el derivat de la teoria de l’aprenentatge: 

1. En el model Psicodinàmic1 fonamenten l’explicació de les causes en l’existència d’una 

sèrie de factors que donarien lloc a una reacció neuròtica: 

 Hipersensibilitat cap els impulsos instintius: Domènech explica que hi ha molts 

escolars que no parlen quan es troben davant d’un desconegut i s’amaguen 

darrera la seva mare quan aquesta els incita a que contestin. Considera normal 

aquesta conducta i la compara amb la de molts petits mamífers que s’amaguen 

darrera els seus pares i no es mouen ni fan cap renou quan pressenten algun 

perill. Filologènicament es tractaria d’un comportament defensiu (Laybourne, 

1979). 

 L’existència d’un trauma psíquic durant el període crític del desenvolupament 

del llenguatge. 

 Absència de seguretat suficient en l’entorn de l’infant. La família és per l’infant 

el seu primer nucli de convivència i d’actuació, on anirà moldejant-se com a 

persona a partir de les relacions que s’estableixin entre els membres que la 

formen i segons com siguin ateses les seves necessitats bàsiques (Brazelton i 

Greenspan, 2005). 

Si dins el context familiar es donen variables rellevants com aïllament social de 

la família, una inadequada estimulació social de l’infant, la pertinència a una 

classe socio-cultural baixa, l’existència de trastorns de conducta i/o de 

personalitat en la figura responsable de l’educació del nin, abusos , hostilitat i 

rebuig parental o trastorns de la parla en la família es pot incrementar i facilitar 

                                                 
1 Des d’un enfocament psicodinàmic s’entén el MS com a una reacció neuròtica en la qual hi ha una expressió 

física d’un conflicte psicològic (Morgenstern, 1926). Comorbilitat neurocognitiva del mutisme selectiu 

(Kristensen, 2000).  
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l’aparició del mutisme selectiu (Lachenmeyer i Gibbs, 1985; Rutter, 1976; 

Meyers, 1984 a Olivares, Méndez i Macià, 1996). 

 La persistència del mutisme com a mecanisme reductor de la por: no parlar per 

evitar alguna cosa que es tem (Olivares, 1993). 

 Ambient familiar fonamentat en la dependència i la permissivitat. 

 

2. En la teoria de l’aprenentatge sostenen la seva explicació en els supòsits de que: 

 El mutisme selectiu és una resposta conductual apresa. 

 La situacions estimulants discriminatives són fonamentals per a mantenir el 

trastorn. Per Amari (1999), el reforç contingent incrementaria les conductes que 

abans no existien. 

Autors com Anstending (1999) afirmen que el mutisme selectiu és un trastorn d’ansietat o bé 

una símptoma de l’ansietat de separació, de la fòbia social o del trastorn per estrès post-

traumàtic. Olivares (1996) en la seva proposta de model explicatiu de la gènesi, 

desenvolupament i manteniment del mutisme selectiu descriu les principals variables que poden 

incrementar la vulnerabilitat de l’infant i facilitar l’aparició del mutisme selectiu. Per Olivares 

el mutisme selectiu és un problema de conducta que sol iniciar-se en l’etapa preescolar i, citant 

a Reed (1963), ens diu que el mutisme selectiu pot ser interpretat com una conducta apresa, 

resultant de diferents factors precipitants, i crida l’atenció sobre la conveniència de distingir 

entre “manipuladors” i “fòbics”. 

Olivares ens presenta un conjunt de variables organísmiques i ambientals les quals suposa són 

les responsables de la presència/absència d’aprenentatges bàsics que permetin a l’individu 

enfrontar o no noves situacions (Figura 1). 

Les variables organísmiques les divideix en dos grups: les variables biològiques i les variables 

psicològiques. 

A la vegada, les variables biològiques es dividirien en dos subgrups: variables de caràcter 

evolutiu i no evolutiu (Veure figura 2). 

Les variables evolutives semblen presentar un caràcter universal i el seu efecte sobre el 

comportament sol desaparèixer generalment sense ser necessària cap intervenció. Aquestes 

variables existirien gràcies a la transmissió per via genètica d’informació rellevant per la 

salvaguarda de l’espècie i suposarien un repertori conductual bàsic no après. 
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               Figura 1. Classificació de variables (Olivares, 1996) 

 

                                  Figura 2: Classificació de les variables organísmiques (Oliveres, 1996) 

Conductes com respostes d’ansietat davant la separació dels ésser estimats –principalment de 

la mare-, s’identifiquen inicialment amb un sistema de protecció els primers mesos de vida de 
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l’infant (Bragado, 1994; Echeburúa, 1993). Aquest sistema de protecció es va especialitzant i 

evoluciona en pors específiques com la por a la fosca, a l’altura, a la gent estranya o a l’absència 

real dels pares. En aquest grup trobaríem també el cas de l’hospitalització, quan no es permet 

la companyia dels familiars durant el període evolutiu en que l’infant desenvolupa aquestes 

pors. 

Entre les variables no evolutives hi trobaríem els danys soferts pel cervell en la fase neonatal 

(Kurth i Schweigert, 1972; Roesler, 1981), el sexe –major nombre de nines2 que de nins (Kolvin 

i Fundudis, 1981; Ollendick i Matson, 1986; Schater, 1977)-, problemes neurobioquímics 

(Golwyn i Weinstock, 1990), alteracions anatòmiques amb implicació en l’articulació i 

producció del so (Kolvin i Fundudis, 1981; Wilkins, 1995), etc. 

Les variables psicològiques són respostes de por/fugida davant la presència o la possible 

interacció amb persones no properes. En referència a aquesta variable, dades epidemiològiques 

fan palès que la majoria dels individus que desenvolupen aquesta resposta mostren excessiva 

timidesa des dels primers anys de la seva vida (c.f. Kolvin i Fundudis, 1981; Meijer, 1979; 

Salfield, 1950; Sluckin i al., 1991). 

Aquestes respostes de fugida proporcionen a l’infant un benefici inicial, ja que al no haver 

d’enfrontar-se a les situacions que li provoquen malestar, aquest no apareix (aprenentatge 

operant per reforçament negatiu3). Al mateix temps, els adults responen oferint reforçament 

positiu a aquesta conducta inapropiada en el moment en que fan atenció al nin, verbalitzen 

frases d’ànims, consol i comprensió, acaricien l’infant, etc. (Albert-Steward, 1986; 

Lachenmeyer i Gibbs, 1985 o Rosenbaum i Kekkman, 1973 citat a Olivares, Méndez i Macià, 

1996). 

Aquest model postula dos dèficits d’aprenentatge que determinarien la vulnerabilitat de 

l’infant: 

                                                 
2 Alguns estudis contradiuen aquesta afirmació. Veure l’apartat de prevalença. 

3 Aquest tipus de condicionament operant es dóna quan una conducta té com a conseqüència la desaparició d’un 

estímul aversiu. Un reforç negatiu pot ser d’evitació, quan la conducta impedeix la presencia d’un estímul aversiu 

(el nin no parla per no enfrontar-se a situacions socials que li fan por) o de fugida, quan la conducta elimina la 

presencia d’un estímul aversiu. 
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   Figura 3: Dèficits d’aprenentatge que determinen la vulnebalitat de l’infant (Olivares, 1996). 

Dèficit en la conducta interactiva: escassa o nul·la experiència en la interacció oral amb 

desconeguts o en presència de persones estranyes pel nin (c.f. Rodríguez i Párraga, 1982). 

L’insuficient desenvolupament/domini dels aprenentatges relacionats amb l’adquisició i ús de 

les habilitats lingüístiques –vocabulari, pronunciació correcte, fluïdesa en l’expressió oral, etc- 

(Benedetti-Gaddini, 1981; Kolvin i Fundudis, 1981; Matson, Box i Francis, 1992; Wilkins, 

1985). 

També es relacionen altres factors amb l’existència del mutisme selectiu, encara què, aquest 

model, quan les considera, els atribueix un menor pes específic en la determinació de la 

vulnerabilitat, ja que entén que la seva presència aïllada no sembla condició necessària ni 

suficient per a facilitar que es doni aquest problema de conducta. Olivares els classifica en dos 

grups (Veure figura 4): 

 

Figura 4: Classificació (Olivares, 1996) d’altres factors que podrien determinar la vulnerabilitat de l’infant. 
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La intel·ligència límit (Schachter, 1977), el retard mental (Klin i Volkmar, 1993) o les relacions 

entre germans (Tachibana i al., 1982; Wallace, 1986). 

L’enuresi i encopresi (c.f. Eldar, Bleich, Apter i Tiano, 1985; Heil, Kunze-Turmann, Ferget i 

Meitinger, 1978; Kolvin i Fundudis, 1981), els rituals obsessiu-compulsius (Benedeti-Gaddini, 

1981) o els quadres depressius (Wilkins, 1985) i ansiosos (Boon, 1994; Wilkins, 1985; Wright 

i Cuccaro, 1994). 

El conjunt de les variables ambientals (Veure figura 5) o pertanyents al context social s’observen 

en el context familiar, el context educatiu i en altres contextos. 

Olivares ha agrupat les variables del context familiar en tres grans grups: modelat i transmissió 

de la informació, estil educatiu i altres variables rellevants. 

Modelat i transmissió de la informació: existència d’un model significatiu que evita 

reiteradament la interacció –generalment oral- amb persones alienes a l’àmbit íntim, manifesten 

la seva aversió o s’identifiquen amb subjectes que l’eviten. Aquest model proporciona 

instruccions específiques per evitar parlar amb desconeguts, bé directament o a través de 

narracions orals que transmetin aquest missatge. 

Estil educatiu: aquest model suposa rellevants tres de les modalitats d’interacció: 

Autoritari i coercitiu: format bàsicament per amenaces, reforçament negatiu4 i reducció de l’ús 

del reforçament positiu. Posa l’èmfasi en les conductes que no compleixen les expectatives de 

l’adult. L’ambient familiar es caracteritza per un alt nivell d’exigència respecte del 

comportament de l’infant, estant en tot moment pendent de les errades del nin per recriminar-

lo i corregir-les-hi, se l’etiqueta pels seus errors i se l’exposa de forma sobtada a situacions 

noves i/o desconegudes. 

Sobreprotector i condescendent: es dóna reforçament positiu a les conductes d’evitació/fugida. 

Els adults que conviuen amb l’infant fan les coses per ell quan no vol fer-les, interpreten les 

seves necessitats i les complauen encara que el nin les hagi expressades gestualment, etc. 

Variable i contradictori: quan l’estat anímic de l’adult determina la reacció cap al comportament 

de l’infant, és a dir, el nin pot ser castigat pel mateix fet que en un altre moment ha estat premiat.  

                                                 
4 Llevar a l’infant alguna cosa que li agrada. 
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Altres variables: aïllament social de la família, inadequada estimulació social de l’infant, 

pertànyer a una classe socio-econòmica i cultural baixa, l’existència de trastorns de la conducta 

i la personalitat en el pare o la mare responsable de l’educació i cura del nin, el bilingüisme, 

discussions i bregues en l’àmbit familiar, abusos deshonestos i hostilitat i rebuig parental o 

trastorns de la parla en la família. 

Les variables en el context educatiu estan agrupades en dos grans grups: el dèficit o inadequació 

de l’entrenament dels professionals i l’estil educatiu utilitzat en la interacció amb els alumnes. 

Es creu que l’existència d’un entrenament previ, específic i adequat dels professionals que 

interactuen diàriament amb els infants i per tant, els serveixen de model, és una variable 

rellevant en la prevenció o l’increment de la vulnerabilitat de l’aprenentatge d’aquesta conducta 

inadequada (mutisme selectiu). 

Igual que passa en l’àmbit familiar, els estils educatius extrems –autoritari i exigent enfront 

condescendent i complaent, incrementarien la probabilitat de l’aparició del mutisme selectiu 

(c.f. Hesselman, 1983; Kratochwill, 1981 o Watson i Kraner, 1992 citat a Olivares, Méndez i 

Macià, 1996). 

Altres contextos. S’inclouen en aquest grup situacions que poden resultar en gran manera 

estressant pels infants amb possibilitat de patir mutisme selectiu com són la immigració i l’ 

hospitalització. 

4.4. Prevalença 

Distintes revisions5 i estudis epidemiològics arriben a la conclusió que la freqüència 

d’ocurrència sembla dependre tant de l’edat dels subjectes de la mostra com dels límits 

assenyalats en la definició de mutisme selectiu. 

                                                 
5 Cunningham, Cataldo, Mallion i Keyes, 1983; Hesselman, 1983 o Labbe i Williamson, 1984 citats a Olivares, 

1993. 

Olivares, Macià i Méndez, 1993 i Wright, Holmes, Cuccaro i Leonhardt, 1994 citatas a Olivares, 2006. 

Giliverti-Tincolini, 1964 citat a Domènech 1997, 2001. 
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       Figura 5: Classificació (Olivares, 1996) de les variables ambientals i de context social. 

Així, segons els diferents estudis la prevalença del mutisme selectiu pot oscil·lar entre el 7,2 

per 1000 en nins menors de 5 anys fins l’1,8 per 1000 en infants de 7 a 15 anys. Aquestes 

variacions en els índexs de prevalença poden obeir a diferències en les mostres de població 

estudiades. Probablement aquests índexs siguin majors en infants més petits, així, els estudis 

que inclouen una mostra poblacional de major amplitud d’edat –fins a 15 anys- mostraran una 

menor prevalença. Amb caràcter general els estudis informen d’una freqüència de l’1 per mil 

(Kumpulainen, Rasenene,  Rasca i Samppi, 1998; Steinheusen i Juzi, 1996 citats a Olivares, 

2006). 

Un estudi d’Olivares, Macià i Méndez (1991) realitzat sobre una població de 2.400 escolars de 

3 anys, parla d’una prevalença de l’1,5 per mil, utilitzant el criteri restrictiu de només parlar a 

casa i presentar una història ininterrompuda en la conducta problema mínima de sis mesos. 

La majoria de les investigacions apunten cap a una major incidència en la població femenina 

(1,2-1,6:1)6, fet poc freqüent en el conjunt de trastorns del desenvolupament (Domènech, 1997-

2001). Altres estudis assenyalen que la freqüència del mutisme selectiu sembla lleugerament 

superior en nins, amb una proporció del 66% els nins enfront del 33% de les nines (Olivares, 

                                                 
6 Kumpulainen i al., 1998; Steinhausen i Juzzi, 1996 citats a Olivares, 2006. 
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Macià i Méndez, 1993 citat a Olivares, 2006 i Kolvin i Fundudis, 1981 o Wilkins, 1985 citats 

a Olivares, 1993). 

En el cas de l’estudi d’Olivares, Macià i Méndez (1991) segueix la proporció indicada als 

estudis anteriorment citats -66%-33%-, mentre que a la publicació d’altres autors espanyols, les 

nines no semblen haver requerit atenció ja que els casos publicats corresponen 100% al sexe 

masculí. 

En casos de subjectes amb mutisme selectiu escolaritzats en centres especials d’Anglaterra, 

Cline i Keysel (1988)7 no trobaren diferències significatives entre sexes, a l’igual que Brown i 

Lloyd (1972)8 en una mostra de nins normals d’edat entre els 4 i 5 anys. 

4.5. Pronòstic 

Domènech (1997-2001) comenta que el mutisme selectiu pot evolucionar favorablement 

sempre que es doni un bon ambient familiar i no existeixin dificultats importants en la relació 

de l’infant amb els seus companys. Segons Kolvis i Fundudis (1981)9, l’absència de trets de 

temperament difícil afavoreix el pronòstic. Un cas de mutisme comença a ser preocupant quan 

persisteix més enllà dels 10 o 12 anys (Garbellini i cols., 1984)10. 

5. Proposta d’investigació 

A fi d’obtenir la informació que crec necessària per saber quina prevalença té el mutisme 

selectiu a les escoles de Palma i voltants, he preparat un qüestionari d’elaboració pròpia al qual 

han contestat un total de 9 professionals (AL i PT) de les escoles: 

 CEIP Aina Moll i Marqués – Palma 

 CEIP Bartomeu Ordines – Consell 

 CEIP Es Vinyet – Andratx 

 CEIP Melcior Rosselló i Simonet – Santa Maria del Camí 

 CEIP Nova Cabana – Marratxí 

 CEIP Ponent – Inca 

                                                 
7 Citat a Olivares, 1993. 

8 Citat a Olivares, 1993. 

9 Citat a Domènech, 1997-2001. 

10 Citat a Domènech, 1997-2001. 
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 CC Sant Josep Obrer - Palma 

 CC Ramon Llull - Santa Maria del Camí 

Encara que la mostra és molt petita, cercam conèixer: 

1. La prevalença del mutisme selectiu a les escoles estudiades. 

2. El coneixement que té l’entorn educatiu envers el mutisme selectiu. 

3. La actuació dels professionals enfront un cas de mutisme selectiu. 

Una altra part important d’aquesta recerca és: 

4. Conèixer com es senten les persones que han patit mutisme selectiu i com valoren 

l’actuació del seu entorn. 

Tota aquesta recollida d’informació guiarà la confecció d’una proposta d’intervenció 

primerenca més acurada que pugui servir de referent a mestres tutors, especialistes i altres 

agents educatius per prevenir que la timidesa excessiva d’un infant esdevingui mutisme 

selectiu. 

5.1. Prevalença del mutisme selectiu a les escoles estudiades 

Pregunta 1: Hi ha actualment algun cas de mutisme selectiu a l’escola? 

 

De les 9 respostes obtingudes, 2 han estat afirmatives i 7 negatives. A més, de les dues respostes 

afirmatives només un dels infants està actualment en tractament. L’alumne del CEIP Melcior 
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Rosselló i Simonet parla i encara que segueixi amb dificultats de comunicació ja no es pot 

considerar un cas de mutisme selectiu. 

Pregunta 5: Ha conegut molts de casos de mutisme selectiu durant la seva trajectòria 

professional? 

 

Davant aquesta pregunta, cinc respostes han estat un NO rotund. Les mestres especialistes de 

Consell i Andratx han conegut un sol cas. L’AL del CEIP Melcior Rosselló i Simonet n’ha 

conegut 2 i la mestra AL de CEIP Nova Cabana no especifica el nombre de casos que ha conegut 

però respon: “No, no molts”. 

5.2. Coneixement de l’entorn educatiu envers el mutisme selectiu 

Pregunta 2: Davant un cas de mutisme selectiu es segueix algun protocol al centre? 

Curiosament les dues respostes afirmatives no corresponen a les mestres AL dels centres en 

que actualment hi ha un cas de mutisme selectiu. Una d’aquestes respostes afirmativa sí que 

correspon a l’AL del CEIP Melcior Rosselló i Simonet, en canvi l’altra és del CC. Ramon Llull, 

ambdós centres situats a la població de Santa Maria del Camí. 

De les quatre respostes negatives, dues són rotundes en contestar que no existeix cap protocol 

ni s’ha mencionat mai al centre d’ençà que elles hi fan feina (ambdues són professionals amb 

molts d’anys d’experiència); en canvi la tercera mestra AL respon que NO però condiciona la 
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resposta a que mai ha treballat amb cap cas de mutisme selectiu i per tant no ha tingut 

l’oportunitat de saber si aquest protocol existeix. 

 

Les dues mestres d’audició i llenguatge que desconeixen l’existència d’un protocol al centre 

argumenten que és el seu primer any al centre i al no haver-hi cap cas no han tingut necessitat 

d’informar-se al respecte. 

Na Miquela Sastre, AL del CEIP Nova Cabana explica que no tenen cap protocol consensuat 

establert però si que segueixen unes pautes d’actuació específiques. 

Pregunta 3: Si existeix algun protocol, com s’activa? 

Cinc de les nou mestres especialistes en Audició i Llenguatge informen que el protocol davant 

una sospita de mutisme selectiu és exactament igual que el protocol ordinari, és a dir, s’activa 

a partir de la demanda de la tutora, s’avisa els pares, l’orientador/a fa una avaluació o el deriva 

a especialista i a partir d’aquí se planifica la intervenció. 

Tres de les mestres AL desconeixen com s’activa. 

La PT del CEIP Aina Moll i Marquès de Palma especifica que a més del protocol ordinari 

s’haurà de tenir en compte el fet de partir del que l’infant és capaç de fer amb ajuda, establir un 

vincle afectiu positiu amb ell, mirar el nombre de persones presents, afavorir el contacte entre 

nins i assignar petites feines de responsabilitats. 
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Pregunta 7: Considera que la gent coneix què és el mutismes selectiu? 

La única resposta afirmativa a aquesta qüestió és la de na Esther (CEIP Andratx). Així mateix 

matisa la seva resposta afegint “un poc en general”. 

 

Per contra, les altres 8 respostes són negatives. Tres d’elles contesten amb un NO, mentre que 

les altres 5 mestres especialistes en audició i llenguatge coincideixen en indicar que moltes 
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vegades es confon amb timidesa i/o amb sobreprotecció dels pares i no se li dóna la importància 

que mereix. Na Rosa (CEIP Consell) fins i tot considera que és un trastorn desconegut no només 

per la gent en general sinó també a l’entorn educatiu. 

Pregunta 8: Considera que els mestres tenen formació suficient per atendre un infant amb 

mutisme selectiu? 

 

Na Clara (CEIP Aina Moll) dóna l’única resposta positiva a aquesta qüestió. Així i tot 

puntualitza dient que si els mestres no conten amb suficient informació, la poden demanar a 

l’equip de suport. 

El 50% de les mestres que han respost NO ho han fet de forma contundent. Na Núria (CEIP 

Ponent) concreta la seva resposta argumentant que la manca de formació dels mestres és deguda 

a la poca prevalença d’aquest trastorn a les escoles, na Rosa (CEIP Bartomeu Ordines) recorda 

que davant el cas que es va trobar va ser necessari donar moltes pautes a les mestres per 

interactuar amb l’infant. N’Eva Somoza (CC Sant Josep Obrer) considera que no pot opinar 

perquè no té experiència en aquest trastorn i tampoc ho ha comentat amb els mestres del centre. 

Finalment na Fanny (CC Ramon Llull) assenyala que mai no es té informació suficient. 
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Pregunta 9: Considera que els pares saben afrontar el mutisme selectiu del seu fill? 

Na Miquela no dóna un NO rotund sinó que argumenta que els pares necessiten d’indicacions 

pertinents, i ser receptius i col·laboradors. En opinió de na Miquela, si compleixen aquestes 

condicions, els pares fan un paper determinant en la intervenció del seu fill i són necessaris a 

les escoles. 

 

5.3. Actuació dels professionals enfront un cas de mutisme selectiu 

Pregunta 4: Davant la sospita d’un cas de mutisme selectiu, com actuaria? 
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Només dues de les especialistes han parlat d’observació per detectar abans d’activar el protocol. 

Na Clara (CEIP Aina Moll) opta per l’estimulació de la parla i la comunicació verbal. 

Dues mestres AL parlen directament d’entrevistar-se amb els pares, però hem de tenir en 

compte que probablement a elles la tutora ja les havia fet la consulta. Les altres quatre mestres 

responen “derivació EOEP”. 

Pregunta 6: Algun d’aquests casos l’ha marcat especialment? 

De les quatre respostes afirmatives, dues d’elles es refereixen a l’àmbit afectiu. Ambdues 

mestres d’audició i llenguatge crearen vincles afectius amb l’alumne i sentiren la satisfacció i 

l’emoció de veure en ell un progrés positiu. N’Antònia Ferragut afegeix que un dels dos casos 

que ha tractat l’ha marcada especialment perquè es va produir el primer anys de mestra.  Na 

Miquela explica que la va emocionar l’agraïment expressat per la mare de l’infant davant la 

millora emocional del nin. Aquesta li referia que veia el seu fill més feliç, més content i més 

obert. 

 

Na Rosa, AL del CEIP Bartomeu Ordines relata que a ella li va impressionar el fet que l’infant 

era capaç de parlar correctament i de manera fluïda a casa seva i en canvi a l’escola era 

impossible sentir-la parlar. 

Na Maria Àngels Vanrell ens comenta un cas del que va tenir sospita i que la va marcar 

especialment perquè durant molts cursos, i a pesar de la seva insistència, el trastorn de la nina 
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es va justificar com a timidesa. Destaca que, a pesar de que ella tenia detectat el problema des 

del primer curs d’Educació Infantil, no ha estat fins a quart curs de Primària que la nina ha estat 

capaç de parlar amb qualsevol company i qualsevol adult, emetent respostes adients a les 

preguntes que li fan. Fins hi tot indica que, en algunes ocasions, és la nina que inicia la conversa 

i és una alumna d’un alt nivell curricular. 

De les cinc respostes negatives, quatre corresponen a mestres d’audició i llenguatge que no han 

conegut ningun cas de mutisme selectiu. Destacar la resposta de na Esther González, del CEIP 

Es Vinyet d’Andratx que respon que no l’ha marcada el cas que ha tractat però que a ella sí que 

el nin li parlava. 

Pregunta 10: Com considera que un cas de mutisme selectiu pot afectar a l’organització del 

centre? 

Les dues mestres AL que consideren que un cas de mutisme selectiu “No afecta” a 

l’organització del centre matisen que aquest ha d’estar correctament avaluat i amb una 

intervenció adient duta a terme per un equip de suport que treballi en la mateixa línia. 

 

En el cas de n’Eva (CC Sant Josep Obrer) considera que pot afectar als recursos de suport ja 

que l’infant necessitarà beneficiar-se de la intervenció d’AL i PT, fet que implica l’organització 

dels horaris d’aquests professionals. N’Esther (CEIP Es Vinyet) n’és de la mateixa opinió. Na 

Núria (CEIP Ponent) valora el fet que l’equip de suport s’haurà d’organitzar per fer reunions 
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entre ells de cara a preparar la intervenció, amb els mestre tutor i amb els pares per donar-los 

pautes d’actuació, a més de considerar necessària alguna sessió fora de l’aula per establir una 

relació més afectiva amb l’infant. Estima necessari també un seguiment per part de 

l’orientador/a del centre. De la mateixa opinió és na Miquela (CEIP Nova Cabana), que afegeix 

la conveniència de fer formació a les famílies. 

Na Clara (CEIP Aina Moll) analitza el fet que afectaria sobre tot al grup classe on estigui el nin 

i al/la mestre/a tutor/a qui precisaria d’una organització acurada ja que necessitaria establir un 

vincle afectiu positiu amb el nin/a i poder dissenyar i planificar activitats de classe que 

requereixin d’una comunicació verbal on l’infant es trobi segur. 

I finalment, Na Rosa (CEIP Bartomeu Ordines) i n’Antònia Ferragut (CEIP Melcior Rosselló) 

entenen que davant un cas de mutisme selectiu s’activaria un protocol igual que en qualsevol 

cas de NEE però amb l’agreujant que el claustre requeriria de la recerca d’informació envers 

aquest trastorn. 

5.4. Els mestres tutors 

He pogut parlar amb tres mestres tutores que havien tingut un infant amb mutisme selectiu a la 

seva aula. Les entrevistes han estat realitzades a partir d’un qüestionari d’elaboració pròpia que 

cerca esbrinar com actuen els mestres per detectar i intervenir en un cas de mutisme selectiu, a 

més de saber la seva opinió sobre l’estat de la qüestió. 

5.4.1. Detecció 

Només una de les tres mestres sabia que l’infant patia mutisme selectiu, ja que venia 

diagnosticat d’Educació Infantil. A les altres dues mestres les va cridar l’atenció el fet que no 

parlessin a l’escola, que juguessin amb els companys però sense produir llenguatge oral i que 

la parla a casa fos correcta i fluïda, fet que no provocà la sospita dels pares. 
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5.4.2. Diagnòstic 

 

 

5.4.3. Etiologia 

                                  

 

5.4.4. Intervenció. 

 

 

Les mestres apunten, com a causes 

emocionals, la por al caràcter poc 

amable de la mestra d’Educació Infantil, 

gelosia dels germans petits i entorn 

familiar desestructurat. Només una 

d’elles desconeix les causes que 

desencadenaren el mutisme selectiu. 

La intervenció que refereixen les mestres 

passa sobretot per guanyar-se la 

confiança de l’infant, fer-lo participar en 

les activitats d’aula com un més, sense 

donar rellevància al fet de no parlar i 

involucrar el grup classe perquè el nin/a 

es senti acceptat. 

Un dels infants ja venia diagnosticat 

d’Educació Infantil a partir d’una 

demanda de la tutora a l’EOEP, el 

mateix protocol va seguir na Maria 

Jesús Villalonga (CEIP Gabriel 

Vallseca – Palma). La nina del CEIP 

Ponent d’Inca mai va ser 

diagnosticada. 
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5.4.5. Col·laboració per part dels pares. 

A la pregunta “Ha rebut col·laboració per part dels pares?” les respostes són contundents: 

  

5.5. Persones que han patit mutisme selectiu 

Cap de les persones que m’han aportat informació per aquesta petita investigació han estat 

diagnosticades de mutisme selectiu. Totes elles han estat ja adolescents o adults quan se n’han 

adonat que allò que els hi passava tenia un nom i s’han decidit a trobar respostes per aquelles 

preguntes que sempre s’havien plantejat. 

Tot i que ja no tenen mutisme selectiu la sensació subjectiva negativa que tenen és molt alta. 

Assenyalen que tot i ja no patir el trastorn, o al menys no amb la mateixa intensitat que ho 

patien a l’escola, per a ells suposa un repte relacionar-se amb altres persones, i és gràcies a 

l’esforç personal i la força de voluntat que intenten ser sociables. A més de l’esforç que els 

suposa dirigir-se a la gent, la sensació de ser constantment jutjat pels altres els provoca ansietat. 

Tenen poques amistats, perquè com hem dit, els costa establir relacions personals. Però això no 

vol dir que no vulguin tenir-les, sinó tot el contrari, ja que la sensació de solitud que 

experimenten la descriuen com a molt dolorosa. 

Els records que evoquen aquestes persones són el dolor de sentir-se immensament tot sol, 

paralitzar-se davant l’altra gent creant-los una imatge pròpia que no és real, les respostes 

fisiològiques incòmodes a l’hora d’enfrontar una activitat social, el desig de morir o 

desaparèixer, els plors davant la separació i la vergonya davant les desqualificacions dels 

companys de classe. 

Em va impactar una frase de la persona més jove que diu que el mutisme selectiu és una presó 

que tu mateix te poses, que et tanques al teu propi món i no saps com sortir-ne. 

Les tres mestres reconeixen la bona 

relació amb els pares i l’esforç 

d’aquests per aplicar les pautes que 

se’ls marcaven. 
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Constaten l’afirmació d’Olivares (1993) que diu que la demora en iniciar un tractament, a més 

de la desinformació i creences errònies de pares, mestres i pediatres poden fer augmentar aquest 

patiment. 

Dins les definicions de mutisme selectiu que donen els afectats destaquen la por i/o la 

inseguretat per enfrontar situacions socials, i el fet de no poder parlar encara que voldrien fer-

ho, fet que els impedeix de mostrar-se tal com són i interfereix en les seves relacions a tots els 

nivells, sobre tot a l’àmbit emocional. 

Destaquen la poca importància que li donaren a aquests trastorn les persones del seu entorn i la 

manca de comprensió que troben d’adults i d’iguals. Fins i tot una d’aquestes persones relata 

com els psicoterapeutes pensaven que era un pocavergonya que no parlava perquè no volia. 

Quan parlam de superació del trastorn tots coincideixen en el fet què, en més o menys esforç, 

són capaços de parlar amb la gent, però destaquen la superació personal que suposa establir 

relacions socials, havent-se “d’obligar” a fer-ho. La maduresa podria ser també un factor 

determinant per comprendre el perquè del trastorn i intentar pal·liar les seves conseqüències. 

La vida social d’aquestes persones es veu afectada per quan és escassa o nul·la. En general, hi 

ha una autoexigència molt alta i un pensament crític negatiu molt fort cap el propi autoconcepte. 

La sensació de que tothom et jutja, que parlen de tu o de que allò que vols dir no serà interessant 

per ningú és molt dura i et fan semblar una persona callada i tímida quan en realitat tens molt a 

dir. 

6. Proposta de prevenció primerenca 

Com ja sabem, la principal característica del mutisme selectiu és la inhibició persistent de la 

parla en situacions específiques (Olivares, 2007 citat a CREENA, 2009). Aquesta inhibició de 

la parla rarament remet de manera espontània i pot perllongar-se durant molts anys si no 

s’intervé (CREENA, 2009). 

Atès que el mutisme selectiu comporta alts nivells de patiment personal i té importants  

conseqüències (CREENA, 2009), present aquesta proposta de prevenció primerenca de cara a 

informar els diferents agents educatius de quines mesures es podrien adoptar per ajudar els 

infants amb aquest trastorn. Com ens diu Olivares (1993) i es destaca en apartats anteriors 

d’aquest treball, les conseqüències d’aquest trastorn poden resultar altament incapacitants pel 
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subjecte, i per això, la importància d’una detecció precoç i d’una petita intervenció primerenca 

mestre s’està a l’espera d’una avaluació per a la confirmació del diagnòstic.  

6.1. Detecció 

Per discriminar el mutisme selectiu d’altres trastorns o problemes de comunicació i llenguatge 

s’ha de disposar de criteris i indicadors clars (CREENA, 2009). Per detectar aquest trastorn 

analitzarem dos aspectes fonamentals com són les característiques, qualitatives i quantitatives, 

de les interaccions verbals de l’infant i la presència de conductes de inhibició i/o ansietat en 

situacions d’interacció verbal (CREENA, 2009). 

 

      Figura 6: Classificació dels indicadors de mutisme selectiu (Creena, 2009). 

Analitzarem el comportament del nin en ambients habituals i amb diferents interlocutors. Si 

observam les conductes següents podríem sospitar que estam davant un cas de mutisme selectiu: 

Característiques, qualitatives i quantitatives, de les interaccions verbals de l’infant: 

Expressió verbal: 

 No respon verbalment a les preguntes que li fa el mestre. 

 No fa mai peticions verbals al mestres. 

 No participa en activitats orals en grup. 

 Només en alguna ocasió respon a algun mestre. 

 No interactua amb els companys a classe i/o al pati. 
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 Només en alguna ocasió parla amb companys. 

 Els pares refereixen que a cada parla amb normalitat. 

Comunicació: 

 Està atent i interessat durant les activitats d’aula (narració de contes, explicacions, 

intervencions per torn, etc.). 

 Evita la mirada quan se li fa una pregunta (baixa el cap, mira cap una altra banda, etc.). 

 Utilitza gestos per comunicar-se (demanar assenyalar, afirmar, negar, etc.). 

 Interactua i juga amb els nins. 

Conductes de inhibició i/o ansietat en situacions d’interacció verbal  

Aprenentatge: 

 Realitza les activitats habituals de classe que no impliquen expressió oral a un nivell 

similar al d’altres infants. 

 A casa conta el que ha fet i ha après a l’escola (cançons, contes, números, lletres, etc.) 

Altres conductes: 

 Mostra rigidesa corporal i facial en moltes ocasions. 

 Manifesta conductes d’ansietat en situacions d’interacció verbal i/o contacte corporal. 

(dits a la boca, es mou al seient, presenta tics, balanceig de  braços, les mans a la butxaca, 

es toca el cabell, etc.). 

 Mostra conductes d’evitació en situacions d’interacció (mira a una altra banda, baixa el 

cap, evita el contacte físic, etc.). 

 Evita situacions que impliquen exposar-se davant els demés, estar en el punt de mira. 

 Tarda més del compte en realitzar tasques o activitats escolars. 

6.2. Intervenció 

L’objectiu de presentar aquestes pautes d’actuació és la d’ajudar els mestres que, tenint la 

sospita d’un cas de mutisme selectiu a la seva aula, volen fer una primera intervenció per 

prevenir les futures conseqüències que aquest trastorn pot desencadenar en els infants. 

Pautes d’actuacions pel mestre tutor davant la sospita d’un cas de mutisme selectiu: 
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1. Crear un vincle afectiu positiu. Adoptar una actitud receptiva, acollidora i afectuosa que 

possibiliti una relació relaxada entre el nin i el mestre. Serà necessari invertir temps en 

conèixer l’infant, allò que li agrada i el que el disgusta. 

2. Reforçar la seva confiança i autoestima: aquesta vinculació afectiva positiva mestre-

nin aportarà a l’infant la  seguretat necessària per enfrontar-se a situacions incòmodes 

per a ell. Se li ha de fer saber que serà capaç de parlar quan estigui preparat. Ha de saber 

que la fita és poder arribar a parlar sense patir ansietat. 

3. Assignar-li petites tasques de responsabilitat. Donar-li a fer, tant a l’aula com al centre, 

encàrrecs adients a la seva edat. 

4. Evitar que passi desapercebut. S’han de planificar activitat de classe que impliquin la 

participació de tots i s’ha de respectar el seu torn, assignant-li un temps de participació. 

Se l’ha d’estimular i reforçar positivament. 

5. Afavorir les interaccions entre els nins i entre aquests i els adults del centre. 

6. Evitar la sobreprotecció. En situacions socials que l’infant està incòmode convé 

resoldre-les actuant de manera general, sobre tot el grup. 

7. No obligar l’infant a parlar. No enganyar-lo o subornar-lo, no exigir-li que parli com 

tampoc és útil utilitzar recompenses, amenaces o càstigs. 

8. Informar als altres agents educatius. Donar-los pautes per comunicar-se amb el nin i 

perquè puguin ajudar-lo en un ambient educatiu sense la pressió de parlar. 

9. Estructurar una rutina. Les situacions no estructurades poden fer que l’infant senti 

ansietat. Si sap amb anticipació els canvis que hi haurà a les rutines podrà preparar la 

seva resposta i l’ansietat disminuirà. 

10. Ensenyar estratègies al nin. Facilitar-li maneres d’anticipar la seva resposta i/o donar-

li temps per pensar en ella. 

Tots aquests criteris de detecció i pautes d’actuació estan resumits de manera visual en un 

cartell, el qual he realitzat per tal de fer difusió entre els agents educatius de la importància de 

detectar i actuar davant casos de mutisme selectiu. Aquest cartell es troba a l’annex del present 

treball.  
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7. Conclusions 

El mutisme selectiu es detecta normalment amb la incorporació de l’infant a l’escola, però si el 

trastorn no genera interferències significatives en la seva vida escolar, no sol rebre tractament. 

Un mutisme selectiu no diagnosticat, tractat com una timidesa o simplement ignorat pot tenir 

conseqüències en el desenvolupament de l’infant i en el seu futur social i emocional.  

És un trastorn de prevalença baixa, afirmació que es confirma amb les dades recollides a les 

escoles, però això no lleva que s’hagin de tenir en compte les greus conseqüències que pot tenir 

per un individu, incapacitant-lo per la vida social, escolar i laboral. De les entrevistes també es 

desprèn que aquesta baixa incidència afavoreix un desconeixement envers aquest trastorn, 

generant-se una necessitat d’informació i formació per saber enfrontar possibles casos.  

Referent a les famílies, en general, de les respostes es deduiex que moltes vegades els pares no 

saben com afrontar ni aquest ni altres trastorns que afectin al seu fill i necessiten informació 

per comprendre què li passa a l’infant, poder assumir la dificultat i implicar-se en la intervenció. 

Generalment a les escoles, davant un possible cas de mutisme selectiu s’actua igual que davant 

les altres NEE, és a dir, s’espera a la demanda de la tutora per activar el protocol. Amb la present 

proposta el que s’ha pretès és donar veu a aquests infants i eines a la tutora perquè actuï sense 

esperar el diagnòstic, amb la finalitat de no permetre que es consolidi un mutisme selectiu o bé 

prevenir-lo i evitar així, en la mesura del possible, les seves conseqüències. 

D’entre els efectes desadaptatius destacaria l’aïllament i el dèficit d’habilitats socials que fan 

que la persona afectada es senti sola i rebutjada. Molts d’afectats manifesten la seva necessitat 

de comunicació, de relació amb altres persones i el desig de poder posar nom a allò que han 

viscut. Pensen que parlar-ho amb altra gent els pot ajudar a entendre el que han passat i 

reconsiderar la idea d’alteració mental. Alguns tenen la sensació de haver-s’ho inventat, fet que 

incrementa l’ansietat que pateixen. 

Domènech (1997-2001) ens recorda que segons el model psicoanalític, el mutisme selectiu 

s’acompanya d’una important alteració del “jo” que podria fins i tot, més endavant, derivar en 

un quadre psicòtic.  

La sensació subjectiva negativa més repetida és la de sentir-se jutjat, la d’haver-se de justificar 

davant els altres i el baix autoconcepte. A més, la imatge que projecten a l’altra gent no és 

sempre l’autèntica, perquè encara que semblin persones antisocials i els suposi un gran esforç 
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establir relacions, tenen moltes ganes de tenir-les i els hi produeix un immens dolor sentir-se 

sols. 

Així idò, si les persones encarregades de guiar els nostres infants cap el futur els observam, 

podrem oferir-los allò que necessiten. Detectant i intervenint de manera precoç previndrem 

seqüeles adverses que afecten el seu desenvolupament, i aconseguirem que aquest sigui més 

complet i favorable. 
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