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Resum 

Els trastorns d’ansietat a la infància són de cada vegada més presents a la nostra societat 

i es preveu un alt risc de presentar angoixa o depressió a l’edat adulta. Els professionals 

de la formació poden no detectar el trastorn i en conseqüència no poden oferir una 

intervenció efectiva. La present investigació té com a objectiu revisar l’eficàcia de les 

intervencions per al tractament dels subjectes amb trastorn d’ansietat per separació. Entre 

els principals resultats destaca l’enfocament cognitiu-conductual, el qual si es combina 

amb intervenció familiar ha demostrat ser de major vigor. 

 

Paraules clau: Trastorn d’Ansietat per Separació, infància, teràpia cognitiva-

conductual, família, eficàcia. 

 

 

Abstract 

Childhood anxiety disorders are increasing and it’s often a high risk of having anguish or 

depression in the adulthood. The training professionals are not able to detect the disorder 

thus, they can’t offer an active intervention. The current investigation has as goal to 

review the efficiency of the interventions for the treatment of the subjects with separation 

anxiety disorder. Among the main results its highlighted the cognitive-behavioral 

approach, which if its combined with family intervention has been proven to be of a 

greater vigor. 

Key words: Separation anxiety disorder, childhood, cognitive-behavioral therapy, 

family, efficiency. 
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1. Introducció  

 L’ansietat és un concepte molt ampli dins la psicologia. De fet, existeixen varis 

autors que el defineixen. El doctor Sierra (2003, p.17), defineix l’ansietat com:  

Un estado de agitación e inquietud desagradable caracterizado por la 

anticipación del peligro, el predominio de síntomas psíquicos y la sensación 

de catástrofe o de peligro inminente, es decir, la combinación entre síntomas 

cognitivos y fisiológicos, manifestando una reacción de sobresalto, donde el 

individuo trata de buscar una solución al peligro, por lo que el fenómeno es 

percibido con total nitidez.  

 En el nostre país (Bragado, Bara i Martínez-Arias 1992; citat a Guerrero i Balsera, 

2005) es detectaren elevats nombres de persones que presentaven algun trastorn 

d’ansietat, exactament el 15% de la mostra amb la qual es va experimentar. En quant al 

desenvolupament infantil i adolescent, estudis epidemiològics, mostraren un augment de 

les taxes, sobretot els trastorns d’origen psico-social (Lecannelier et al., 2008). A nivell 

mundial, la població infantil i adolescent té una prevalença d’entre un 5% i un 25% 

d’ansietat, però només un percentatge molt menor rep tractament (Boyd et al., 2000; 

Costello et al., 2003, citat a Figueroa A, Soutullo C, Ono Y, Saito K. 2016).   

 Segons Amaro (2007) existeixen varis tipus de trastorns d’ansietat que poden 

presentar-se a edats prematures, entre ells: trastorn d’ansietat generalitzada, trastorn de 

pànic, trastorn d’ansietat per separació, etc., l’últim esmentat és l’únic exclusiu a la 

infància. No obstant això, Cyranowsky et al., (2002; citat a Bados 2005), experimentaren 

damunt un grup de 90 adults diagnosticats amb algun trastorns d’ansietat i/o afectius i el 

30% de les dones i el 24% dels homes presentaren símptomes d’ansietat per separació a 

la vida adulta. 

 L’infant que experimenta un trastorn d’ansietat per separació, d’aquí en a davant 

TAS, quan es separa de les persones amb les quals manté un fort vincle sent una excessiva 

ansietat inapropiada al seu nivell de desenvolupament, provocant un malestar significatiu 

o un deteriorament de la vida social, acadèmica o d’altres àrees importants de la persona 

(American Psychiatric Association, 1994/1995, citat a Bados, 2005). Succeeix quan 
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l’infant col·loca en el cos coses que per immaduresa no pot ubicar dins la ment (Bonet de 

Luna, Fernández i Chamón 2011).  

 A mode general, l’origen del Trastorn d’Ansietat per Separació és provocat per 

l’estil educatiu sobre-protector dels pares, experiències traumàtiques de separació (mort 

d’algun familiar proper, divorci, etc.), els problemes psicològics dels pares (depressió i 

ansietat), característiques cognitives (preocupació excessiva, interpretació negativa del 

món...) (Bragado, 1994; Echeburúa, 1993; Sandín, 1997, citat a Bados, 2005).   

 Per al seu diagnòstic (annexa 1), és necessari que el o la menor presenti una 

ansietat en accés davant la separació de les figures d’afecta o de la llar, o l’anticipació 

d’aquestes. A més, l’ansietat ha d’anar acompanyada d’almenys tres dels següents 

símptomes: excessiu malestar, gran preocupació, resistència a assistir a l’escola o a estar 

sol, a dormir si no és acompanyat, etc., han de començar abans dels 18 anys, persistir 

almenys durant 4 setmanes i repercutir en el desenvolupament i vida de l’infant 

(American Psychiatric Association, 1994/1995, citat a Bados 2005). 

2. Objectius 

 Degut a l’elevat nombre d’infants que pateixen ansietat, es planteja com a objectiu 

general del treball estudiar les diferents intervencions realitzades per al tractament dels 

infants i adolescents que pateixen el trastorn d’ansietat per separació.  

 De l’objectiu general deriven els següents objectius específics: 1) Conèixer els 

tractaments utilitzats per al tractament dels subjectes amb trastorn d’ansietat per 

separació, 2) comparar els resultats de les intervencions cognitiva-conductuals i familiars 

i 3) Saber quines tècniques han resultat ser més eficaç per el tractament dels infants i 

adolescents amb trastorn d’ansietat per separació. 

3. Metodologia 

 La metodologia que s’ha utilitzat per elaborar el Treball Final de Grau és una 

revisió e investigació bibliogràfica, amb la finalitat de fer una recerca i reunir informació 
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existent sobre el tema seleccionat, en aquest cas, l’eficàcia de les intervencions sobre 

subjectes amb trastorns d’ansietat per separació. 

 Per a això, la informació s’ha obtingut de diverses fonts com, per exemple, el 

Google Acadèmic, revistes científiques, articles, la biblioteca de la Universitat de les Illes 

Balears (UIB), etc. Utilitzant les següents paraules clau: <<ansiedad>>, <<trastorno de 

ansiedad por separación>>, <<infancia>>, <<familia>>, <<terapia cognitivo-

conductual>>. Aquesta investigació ens proporciona una visió del tema elegit dins 

l’actualitat.  

 El procés de recerca ha suposat la consulta d’unes 23 referències, fent possible la 

reunió e identificació dels informes científics. Posteriorment, per a la realització de la 

revisió bibliogràfica, s’ha establert una relació de les fonts que s’han utilitzat, així com 

una comparació dels diferents documents, amb l’objectiu d’analitzar de manera crítica la 

informació i donar una resposta a l’objectiu proposat inicialment.  

4. Justificació 

 El Trastorn d’Ansietat per Separació apareix entre els 3 i 18 anys, preferentment 

després dels 6 anys (Pacheco i Ventura, 2009). L’edat mitja d’infants que pateixen TAS 

és als 9 anys, predominant en el sexe femení i en nivells socioeconòmics baixos 

(Echeburúa, 1993; citat a Santacruz, et al., 2002). A més, Thyer (1987; citat a Bragado 

1992), demostra que l’edat d’inici dels trastorns d’ansietat és significativament major 

entre el primer any i els 11 anys. 

 Degut a l’edat prematura en la que apareix el trastorn, són els adults els 

responsables de que els infants i adolescents rebin alguna intervenció (Gold, 2006). La 

majoria dels pares, senten la motivació de portar als infants a un especialista quan noten 

la presència de problemes de conducta o un baix rendiment acadèmic. Possiblement els 

adults tendim a restar importància a les pors que senten els infants perquè, podem arribar 

a pensar que són típiques de l’edat o del desenvolupament. A més, alguns pares i mares 

no porten als seus fills i filles a rebre ajuda especialitzada per por a ser considerats 

“malalts mentals”, el que provoca que el trastorn ja estigui bastant avançat i la intervenció 
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pugui resultar més complicada o, per altre banda, que el problema es torni crònic 

(Bragado, 1992).  

 Quan l’infant desenvolupa una relació segura d’afecte, és menys provable que es 

produeixi l’ansietat, mentre que si s’estableixen relacions d’afecte poc segures es 

produeix el contrari (Gregory et al., 2012, citat a Sánchez  i Marqueta, 2014). 

 Cal una intervenció tan aviat com es detecti, vist que el trastorn pot persistir fins 

a l’edat adulta. Els infants que presenten un TAS quan siguin adults tindran una major 

predisposició a presentar angoixa i agorafòbia (Pacheco i Ventura, 2009). 

 Les intenses pors escolars poden afectar fins el 18% dels infants entre 3 i 14 anys. 

El continu augment de l’ansietat a l’escola provoca una gran problemàtica social. Pot 

arribar a provocar greus efectes, així com la fòbia escolar o el fracàs escolar, degut al 

desconeixement de la simptomatologia del trastorn i molt manco a la seva intervenció 

(Bados 2005).   

 Davant aquesta problemàtica els professionals de la formació tenim la 

responsabilitat de conèixer e identificar les conductes ansioses de les persones amb les 

quals treballem, per així poder prevenir e intervenir abans de que desemboquin en futurs 

trastorn. Són tres els pilars del tractament segons Figueroa, Soutullo, Ono i Saito (2016): 

1) Psicoeducació, 2) la modificació de conducta i 3) la Psicoteràpia. 

 A l’actualitat, la teràpia cognitiva-conductual es podria considerar una de les 

alternatives que ha demostrat ser més eficaç per el tractament del trastorn d’ansietat per 

separació. A més, si s’aplica dita teràpia amb la família, tendeix a augmentar (Barrett, 

2000; Ollendick y King, 1994; citat a Santacruz, et al., 2002). 

 No obstant, a l’hora d’intervenir amb persones d’edat reduïda, la teràpia cognitiva-

conductual s’ha d’adaptar al seu desenvolupament, així com realitzar la intervenció dins 

un context proper a l’infant (Echeburúa 1996).   
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5. Intervencions per al tractament d’infants amb TAS 

 Els trastorns d’ansietat repercuteixen tant a la vida dels infants com a les seves 

famílies, per tant és necessària una intervenció tan aviat com es detectin per prevenir el 

desenvolupament de problemes secundaris.  

D’acord amb els estudis realitzats fins aleshores, es recomana un tractament multimodal, 

que inclogui la Psicoeducació de les famílies i els infants, controls amb psiquiatria, 

psicoteràpia, teràpia familiar i, quan sigui necessari, la farmacologia (Tayeh, Agámez i 

Chaskel, 2016).  

 Cal dir, que existeixen pocs estudis experimentals sobre l’eficàcia del tractament 

en el trastorn d’ansietat per separació (Bados, 2005).  

 Segons la Comissió d’Experts, de la divisió 12 “Psicologia Clínica”, de 

l’Associació Americana de Psicologia, els tractaments es poden classificar en funció de 

l’eficàcia provada experimentalment. Per que un estudi pugui ser considerat eficaç és 

important que hi hagi almenys dos estudis ben establerts que demostrin la superioritat 

davant una llista d’espera o al no tractament, a més de ser replicat per un equip 

d’investigació diferent (Orgilés, Méndez, Rosa i Inglés, 2003).  

 

5.1. Psicoeducació 

 Existeix una intervenció fonamental que s’ha de tenir present en tots els processos: 

la Psicoeducació (Figueroa, Soutullo, Ono i Saito 2016).  Resulta ser suficient per 

aconseguir millores significatives, de no ser així es requerirà d’intervencions més 

complexes (Bregman, 2006).  

 Segons Figueroa et al., (2016)  la Psicoeducació consisteix en crear un clima de 

confiança entre el professional de la formació i l’infant (i la família). Implica brindar-li, 

a la persona que requereix l’ajuda, informació clara de l’origen, manteniment i 

conseqüències del trastorn.  
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 La persona que presenta ansietat es sent desorientada i confosa, el simple fet de 

saber el que li passa té afectes immediats en la disminució de l’ansietat (Bregman 2006). 

A més, Plummer (2013; citat a Sanchez i Marqueta, 2014) afegeix que, quan se li fa veure 

a l’infant que les fantasies que ha creat, no són certes, es produeix una millora immediata. 

 La Psicoeducació grupal tendeix a estimular la interacció dels participants i 

millorar l’aprenentatge (Emer 2002, Ackerman, 1999; citat a Bregman 2006) 

5.2. Modificació de conducta  

 Una altre intervenció, indicada a tots els casos, és la modificació de conducta. 

Segons Kazdin (1983; citat a Castillo, Ledo i Ramos 2012) és coneguda com a 

modificació de conducta o teràpia de conducta. 

 Consisteix en ensenyar a la família o a les persones d’afecte de l’infant a manejar 

els símptomes lleus que li provoquen distorsions cognitives o conductes d’evitació. Pot 

ser l’únic tractament per l’ansietat lleu. L’objectiu principal és donar suport i facilitar-li 

un clima flexible. Algunes recomanacions per als pares i mares (Figueroa et al., 2016): 

a. Escoltar amb empatia al seu fill o filla. 

b. Recordar a l’infant que ja ha superat anteriorment situacions d’ansietat. 

c. Ensenyar simples tècniques de relaxació i respiració profunda. 

d. Ajudar a l’infant a preparar una llista de possibles estratègies en cas de que es 

presentin situacions d’ansietat difícil. 

 

5.3. Psicoteràpia: La teràpia cognitiva-conductual (TCC). 

 L’escola cognitiva-conductual explica que davant una emoció hi ha un pensament 

previ. És necessari controlar els pensaments i convertir-los en positius i a partir d’aquí les 

conductes i emocions aniran millorant (Bonet de Luna et al., 2011). 

 La teràpia cognitiva-conductual és una intervenció psicoterapèutica que té 

l’objectiu de facilitar la separació de l’infant de les figures d’afecte sense que senti 

ansietat. Es centra en reestructurar de manera positiva els pensaments ansiosos, per donar 
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lloc a conductes més assertives (Amaro 2007). Inclou: 1) la Psicoeducació, 2) relaxació, 

3) reestructuració cognitiva, 4) resolució de conflictes, 5) modalitats d’exposició i 6) 

prevenció davant recaigudes  (Tayeh, Agámez i Chaskel 2016).  

 Es va començar a utilitzar a l’any 1960, donant molt bon resultat amb diferents 

trastorns d’ansietat: fòbia social, trastorn d’ansietat generalitzada, trastorn d’ansietat per 

separació, trastorn de pànic, etc. (Caballo i Mateos 2000). 

5.3.1. TCC: descripció dels estudis empírics del 1994 al 2001. 

 S’han realitzat pocs estudis experimentals sobre l’eficàcia del tractament en 

infants amb trastorn d’ansietat per separació (Bados, 2005) comparat amb el gran volum 

de publicacions que aborden aspectes en el cas dels adults. A l’any 1924 només s’havien 

publicat 40 estudis sobre pors infantils des d’una orientació conductual (Bragado, 1992). 

 Patterson (1965, citat a Bados 2005), va tractar a un infant de 7 anys que no anava 

a l’escola perquè patia ansietat per separació. L’ansietat era tan greu que no podia estar 

sol ni uns minuts. Primer de tot, utilitzaren el moldejament reforçant al nin per 

separacions més llargues de la mare; ja que l’infant no responia als reforçadors socials. 

Després introduïren l’exposició a través de la imaginació on s’aplicaven situacions de 

separació. Els personatges eren ninots de peluix “el pequeño Henry”. A l’hora li 

demanaven al nin com es sentia en Henry en diferents situacions i les respostes de 

comportament independent eren reforçades amb elogis i dolços. A partit de la secció 11 

començaren amb l’exposició gradual en viu per aconseguir la reincorporació a l’escola. 

El nin era acompanyat a l’escola i cada vegada el deixaven sol per períodes més llargs. 

Cada sessió anava seguida de sessions de suport mitjançant jocs. Els pares també foren 

entrenats per reforçar les conductes d’afrontament. A la sessió 23 es varen aconseguir els 

objectius, el nin va tornar a l’escola i els resultats es varen mantenir els 3 mesos 

consecutius (Bados, 2005). 

 Fins a les hores, només la teràpia cognitiva-conductual (TCC) ha estat investigada 

experimentalment i ha demostrat ser altament eficaç (Bados, 2005).  
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 S’han realitzat varis estudis meta-annalístics per conèixer l’eficàcia de la teràpia 

cognitiva-conductual en subjectes amb TAS, per lo que es revisaran les darreres (1994-

2001): 

Tabla 1: Estudis revistats sobre tractament dels trastorns d’ansietat per separació a la infància i 

adolescència. 

Autor/s Any Edat Nº Trastorn Tècniques 

Kendall 1994 7-13 47 Ansietat generalitzada, ansietat 

per separació, trastorn evitació. 

Teràpia cognitiva- conductual 

Barret, et 

al., 

1995 7-14 79 Ansietat generalitzada, trastorn 

d’ansietat per separació, fòbia 

social.  

Teràpia cognitiva-conductual 

+ intervenció familiar 

Kendall et 

al., 

1997 9-13 94 Ansietat generalitzada, TAS, 

trastorn evitació. 

Teràpia cognitiva-conductual 

Barret  1998 7-14 60 TAG, TAS, fòbia social Teràpia cognitiva-conductual 

+ intervenció familiar 

Kendall et 

al., 

2001 7-14 173 Ansietat general, evitació i 

separació 

Teràpia cognitiva-conductual 

Muris et al.,  2001 7-14 36 Ansietat general, TAS, fòbia 

social 

Teràpia cognitiva-conductual 

Short 

et al.,  

2001 6-10 71 Ansietat general, TAS, fòbia 

social 

Teràpia cognitiva-conductual 

+ intervenció familiar 

  

 Una de les intervencions de TCC més estudiades ha estat la de Kendall (1994, 

citat a Orgilés, et al., 2003). Va elaborar el programa de teràpia cognitiva-conductual “El 

gato que se las arregla” per dur-lo a terme i comparar-lo amb un grup de control en llista 

d’espera. El grup estava format per 47 infants que comprenien dels 7 als 13 anys i que 

eren diagnosticats per algun dels següents trastorns d’ansietat: generalitzada, trastorn 

d’ansietat per separació o trastorn d’evitació. El programa consta de 16 sessions dividides 

en dos blocs (veure annexa 2). Les vuit primeres sessions consisteixen en l’adquisició 

d’habilitats d’afrontament i les vuit següents a l’exposició gradual de situacions que li 

provoquen ansietat per a que practiqui les habilitats apreses. Durant la primera part 

s’ensenya el pla “POR” (FEAR) dirigit a dominar l’ansietat (annexa 3), s’entrena als 

pares i mares en el maneig de contingències, ensenyant-los a reforçar positivament 

l’afrontament de l’ansietat i a extingir les queixes dels fills i filles.  

 Els objectius de la primera part son: reconèixer els símptomes d’ansietat i les 

reaccions somàtiques, modificar els pensaments ansiosos, desenvolupar un pla 

d’afrontament de l’ansietat i avaluar el compliment i administració de l’autorreforçament 

(Santacruz et al., 2002) 
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  A la segona part, els nins i nines s’exposen gradualment als estímuls que 

provoquen l’ansietat. Al principi s’exposen imaginant situacions de baixa intensitat i 

posteriorment s’exposen en viu a situacions d’intensitat mitjana-alta. El professional 

supervisa l’exposició modelant i reforçant la posada en pràctica de les habilitats 

d’afrontament (Santacruz et al., 2002).  

 Per facilitar l’aprenentatge, disposen de recursos audiovisuals, materials didàctics 

i tasques per fer a casa. L’infant rep una gravació que conta amb indicacions per relaxar-

se e imaginar imatges mentals relaxants i un vídeo on ell mateix es grava descrivint el pla 

que segueix i la seva aplicació en una situació que li provoca ansietat i que va superar 

amb èxit anteriorment. També se li fa l’entrega d’un quadern perquè pugui dibuixar, 

escriure relats personals d’afrontament i completi diàlegs de personatges de les vinyetes 

que representen situacions que puguin provocar-li ansietat. El compliment de les tasques 

descrites es reforça amb gomets (Santacruz et al., 2002).  

 En darrer lloc el programa incorpora la prevenció de recaigudes, que reinterpreta 

l’ansietat, el tractament i el resultat. El programa “El gato que se las apaña” insisteix en 

quatre conceptes bàsics: 1) aprendre a dominar l’ansietat; 2) l’ansietat infantil ofereix la 

oportunitat d’aprendre habilitats útils per al futur; 3) durant el procés es poden produir 

errors, de manera que qualsevol esforç d’afrontament s’ha de reforçar; 4) “caiguda” no 

significa “recaiguda”, els fracassos es valoraran constructivament com oportunitats per 

aprendre dels errors. El grup control en llista d’espera va ser avaluat posteriorment amb 

el mateix programa i es va observar una millora dels infants que havien rebut intervenció 

terapèutica. Llavors, també foren tractats per el mateix programa que el grup experimental 

(Santacruz, et al., 2002). 

 Uns any després, els autors Barret, Dadds y Rapee (1996, citat a Orgilés, et al., 

2003) es qüestionaven si la intervenció de la família amb el tractament anterior milloraria 

els resultats. Aleshores, dugueren a terme la teràpia cognitiva-conductual de Kendall a 

Australia amb 79 subjectes d’entre 7 i 14 anys. Diagnosticats amb algun trastorn: fòbia 

social, trastorn d’ansietat generalitzada o trastorn d’ansietat per separació. Foren assignats 

per tres propostes experimentals: 1) teràpia cognitiva-conductual, 2) teràpia cognitiva-

conductual amb intervenció familiar, i 3) grup control en llista d’espera. 
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 Als dos grups als quals se’ls va aplicar el tractament va tenir una durada de 12 

setmanes, utilitzant el manual “El koala que se las arregla” (Coping Koala Group 

Workbook), adaptació Australiana de Barret (1995a) del manual de Kendall (citat a 

Orgilés et al,. 2003). El programa comptava amb procediments de reconeixement dels 

sentiments ansiosos i les reaccions somàtiques en aquesta, reestructuració cognitiva en 

situacions que els provoquen ansietat, autoinstruccions d’afrontament, exposició a 

estímuls de fòbia i administració d’autorreforç.  Les quatre primeres sessions eren 

d’entrenament e inclouen el maneig d’ansietat, mentre que les vuit restants, cada infant 

practicava les habilitats d’afrontament apreses durant l’exposició gradual en viu de les 

situacions que provoquen ansietat (Orgilés et al,. 2003). 

 De forma paral·lela s’utilitzava el llibre que va elaborar Barret (1995b) 

“Afrontament de l’Ansietat en la Família” (Group Family Anxiety Management). 

D’aquesta manera quan l’infant completava la teràpia cognitiva-conductual individual, 

rebia amb les figures d’afecte una intervenció familiar (citat a Orgilés et al,. 2003). 

 La intervenció familiar contava amb 12 sessions, de les quals es dedicaven 30 

minuts al tractament cognitiu-conductual i 40 a la intervenció familiar.  Els pares duen a 

terme tres entrenaments bàsics: 1) maneig de contingències; 2) afrontament de l’ansietat; 

3) comunicació i resolució de conflictes. Per començar, s’ensenya als genitors a reforçar 

de manera positiva (recompenses, privilegis i alabança) l’afrontament de l’ansietat i a 

extingir les queixes del fills i filles. Per extingir una conducta utilitzen la retirada 

d’atenció. S’ensenya als pares a escoltar les queixes de l’infant la primera vegada. En 

varies ocasions se’ls ha d’animar a practicar les habilitats d’afrontament que han après 

anteriorment (relaxació, autoinstruccions e ignorar les queixes) (Santacruz, et al., 2002).  

 Tot seguit, s’entrena als pares i mares en habilitats d’afrontament. Persegueix dos 

objectius, per una banda aprendre a dominar la pròpia ansietat; per altre banda 

comprendre millor i ajudar més eficaçment a l’infant quan s’esforça per afrontar l’ansietat 

infantil (Santacruz et al., 2002).  

 Per acabar, els pares son entrenats en habilitats de comunicació i resolució de 

conflictes amb la finalitat de reduir desacords dels pares (per exemple: mare sobre 
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protectora i pare autoritari) i augmentar la consistència de les reaccions dels pares davant 

l’ansietat dels fills. També pretén disminuir les discussions dels pares, mitjançant 

l’ensenyança i pràctica d’habilitats d’escolta activa i negociació. El tractament que incloïa 

intervenció familiar va obtenir resultats significativament més alts als que només 

utilitzaren la teràpia cognitiva-conductual (Santacruz et al., 2002). 

 Posterior als estudis descrits fins ara, Kendall i el seu equip d’investigació va 

tornar a intervenir amb una mostra nova de subjectes (Kendall, Flannery-Schroeder, 

Panichelli-Mindell, Southam-Gerow, Henin y Warman, 1997; citat a Santacruz et al., 

2002). Foren 94 subjectes i comprenien dels 9 als 13 anys. Diagnosticats segons dels 

mateixos trastorns que l’estudi anterior: trastorn d’ansietat generalitzada, trastorn 

d’ansietat per separació i trastorn d’evitació. S’assignaren aleatòriament dos grups: grup 

de tractament i grup de control en llista d’espera.  

 El grup de tractament estava format per 60 nins. Foren tractats de manera 

individual durant 18 sessions setmanals de 60 minuts. El grup control va estar 8 setmanes 

en llista d’espera i posteriorment varen ser novament tractats, sols els que varen voler. La 

comparació dels dos grups va donar resultats favorables als infants que havien rebut 

tractament. 

 

 Barrett (1998; citat a Orgilés, 2005), volia tornar a demostrar que la intervenció 

familiar millora els tractaments cognitius-conductuals, per tant va realitzar un nou estudi 

on hi participaren 60 nins diagnosticats amb trastorn d’ansietat generalitzada, trastorn 

d’ansietat per separació o fòbia social. S’utilitzaren els mateixos objectius que va tractar 

a l’estudi de l’any 1996 i una altre vegada aconseguí resultats favorables. El tractament i 

el manteniment va millorar de manera significativa ja que als 12 mesos es va tornar a 

posar en pràctica. 

 

 Muris, Mayer, Bartelds, Tierney i Bogie (2001; citat a Orgilés 2005), pretenien 

analitzar si les intervencions individuals o grupals feien referència als tractaments 

cognitius-conductuals. L’altre objectiu era examinar la sensibilitat al tractament 

mitjançant un qüestionari d’avaluació dels trastorns emocionals. Contaren amb 36 nins 

de 10 anys diagnosticats amb trastorn ansietat generalitzada, trastorn d’ansietat per 
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separació, fòbia social o trastorn obsessiu-compulsiu. Tots ells foren tractats amb el 

tractament cognitivo-conductual “El koala que se las apaña” de l’autor Barret (1995a), 

alguns de manera individual i altres de manera grupal. No es detectaren diferències 

significatives. 

 

 El mateix any, els autors Kendall, Brady i Verduin (2001) volien saber si la 

teràpia cognitiva-conductual era eficaç quan l’infant tenia només algun trastorn o també 

si contava amb algun altre problema. Tractaren 173 infants d’una mitja d’11 anys. Com 

a diagnòstic principal presentaven un trastorn d’ansietat generalitzada, trastorn d’ansietat 

per separació o fòbia social, i com a trastorn secundari un altre trastorn. Utilitzaren la 

intervenció cognitiva-conductual de Kendall (1990, citat a Orgilés, 2005) i els resultats 

demostraren l’efectivitat, amb o sense trastorns secundaris.   

  

 L’eficàcia de la intervenció familiar demostrada en anteriors estudis, va provocar 

que els autors Shortt, Barrett i Fox (2001), crearen el programa FRIENDS, un 

tractament cognitiu-conductual basat en la intervenció familiar per al tractament de 

l’ansietat infantil. (Citat a Orgilés et al., 2003). Va ser una adaptació del programa FEAR 

(Bados 2005). Utilitzaren el llibre de Barret (1995a), (Coping Koala Group Workbook). 

El nom del programa correspon a les següents estratègies:  

1) Et sents preocupat? (F - Feeling worried?) 

2) Relaxa’t i sentit a gust (R - Relax and feel good)  

3) Pensaments interns (I - Inner thoughts) 

4) Fer plans (E- Explore plans) 

5) Bona feina, recompensa’t a tu mateix! (N - Nice work, so reward yourself!),  

6) No oblidis practicar (D - Don’t forget to practice!, i  

7) Manté la calma (S - Stay calm).  

 El programa inclou tècniques de relaxació, exposició, cognitives i maneig de 

contingències. A més, inclou intervenció familiar. Varen treballar amb 71 infants amb 

trastorn d’ansietat generalitzada, TAS o fòbia social. Constava de 10 sessions setmanals 

i una vegada acabat se li afegiren 2 sessions de repàs, perquè l’infant pogués practicar les 

tècniques apreses i poder dur-les a terme a la vida quotidiana (Orgilés, 2005). 
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 Les sessions s’iniciaven conjuntament. El terapeuta explicava als nins i als pares 

el contingut de les sessions i després es treballava sols amb l’infant durant uns 50-60 

minuts. Quan acabaven es reunien novament amb els pares per proposar idees per 

practicar a casa. Per acabar s’aplicaven les activitats del programa dirigit als pares durant 

50 o 60 minuts. La teràpia cognitiva-conductual amb intervenció familiar va resultar un 

altre pic, ser més eficaç que els resultats dels subjectes de no tractament (Orgilés 2005). 

 Finalment, ja que tots els estudis han demostrat que la teràpia cognitiva-

conductual és la més eficaç per el tractament de subjectes amb trastorn d’ansietat per 

separació, però no només exclusivament per el TAS, m’agradaria ressaltar tres estudis 

que han demostrat la seva eficàcia damunt subjectes amb trastorns ansietat:  

1) En primer lloc, trobem un estudi realitzat per comprovar l’eficàcia de la TCC 

combinada amb la intervenció familiar elaborat per Mendlowitz et al., (1999, citat 

a Orgilés, 2005). Constava de 12 sessions en les quals hi participaren infants amb 

varis trastorns d’ansietat. Integrava els següents objectius: 1) que l’infant aprengui 

a identificar els símptomes de l’ansietat i es pugui relaxar, 2) canviar els 

pensaments ansiosos mitjançant l’afrontament, 3) que l’infant aprengui a avaluar 

i reforçar les situacions que li generen ansietat. El programa va provar ser eficaç 

per al tractament de l’ansietat infantil. Les famílies que participaren plegats 

mostraren major freqüència de l’ús d’estratègies d’afrontament que la resta de 

grups, per el que es suggereix la importància d’implicar als pares i mares. No 

obstant, l’estudi de Barrett et al., 1996 indica que la intervenció familiar millora 

els resultats amb infants menors d’onze anys, però no amb els més grans.  

2) En segon lloc, recentment s’ha realitzat un estudi per avaluar els programes de 

prevenció de l’ansietat en els adolescents (Aznar 2014). Participaren 98 estudiants 

d’entre 12 i 14 anys diagnosticats amb algun trastorn d’ansietat infantil. La 

intervenció va consistir en 4 sessions de teràpia cognitiva-conductual incloent 

Psicoeducació, tècniques de relaxació, tècniques de reestructuració cognitiva, 

resolució de conflictes i presa de decisions. El programa de prevenció va 

aconseguir reduir els símptomes ansiosos comparat amb el grup control en llista 

d’espera que estava format per 62 estudiants. Aleshores, conclouen que mitjançant 

un programa breu de prevenció de l’ansietat les persones d’afecte dels infants i 



18 

 

adolescents poden reduir considerablement els factors de risc que poden portar a 

desenvolupar un trastorn d’ansietat (Aznar 2014). 

3) En tercer lloc, Viridiana, Gutiérrez, Méndez i Riveros (2018), realitzaren un estudi 

per avaluar l’efecte del TCC en infants diagnosticats amb ansietat. Tenien entre 8 

i 11 anys i eren pacients de l’hospital psiquiàtric de la Ciutat de Mèxic. Els 

resultats mostraren una disminució de les creences distorsionades dels pacients, 

així com una reducció dels símptomes fisiològics. 

 

5.4. Altres tècniques psicoterapèutiques 

 Echeberúa (1996) descriu altres tècniques psicoterapèutiques per al tractament de 

l’ansietat infantil, entre elles per al tractament del TAS.  

 En primer lloc proposa la relaxació, com a estratègia per afrontar situacions que 

provoquen l’ansietat. L’objectiu de la relaxació és que el subjecte aprengui a relaxar els 

músculs i prengui consciència de la tensió i la relaxació. La tècnica de relaxació més 

utilitzada és la “relaxació progressiva de Jacobson”. Si l’infant té menys de 8 anys la 

relaxació ha de ser més curta de lo habitual. Tenint una durada d’entre 10-15 minuts per 

no fatigar a l’infant (Echeberúa, 1996).  

 En segon lloc Echeberúa (1996), proposa el modelat simbòlic, que tracta de que 

l’infant visualitzi mitjançant vídeos a altres infants que s’enfronten sense por a situacions 

que a ell/a li provoquen ansietat.  

 En tercer lloc proposa el modelat encobert. Tracta d’imaginar, per una banda, 

una situació que li provoca ansietat i, per altre banda, un heroi. Finalment ha d’imaginar 

que ell/a mateix/a i l’heroi afronten la situació plegats (Echeberúa, 1996). 

 Echeberúa (1996) descriu les autoinstruccions com una de les tècniques 

cognitives més utilitzades per el tractament del TAS. L’objectiu és eliminar els 

pensaments negatius dels infants. Les autoinstruccions constitueixen un pla perquè 

aprengui a parlar-se a ell mateix. 
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5.5. Farmacologia 

 

 S’utilitzaran els fàrmacs quan els símptomes de l’ansietat es presentin de manera 

moderada o severa o quan la psicoteràpia no hagi estat eficaç (Tayeh, Agámez i Chaskel 

2016). 

 

 No existeixen evidències clares sobre quin medicament és més efectiu o millor 

tolerat que l’altre, però la majoria de clínics utilitzen els ISRS com a primera línia (Ipser 

et al., 2009; citat a Ballesteros i Sarmiento 2013). 

 

 Els fàrmacs per el tractament de l’ansietat són els antidepressius inhibidors de la 

recaptació de serotonina (ISRS). Normalment han demostrat ser efectius però si cal tenir 

en compte que poden provocar efectes secundaris com: insomni, molèsties 

gastrointestinals, etc. (Tayeh et al., 2016). 

 

 Tot i això, la FDA l’any 2004 va implementar l’obligació d’incloure un requadre 

als antidepressius inhibidors de la recaptació de serotonina (ISRS) destinats a vèncer 

l’ansietat ja que, estudis comparatius demostraren un 5% d’augment de les conductes 

suïcides. (Tayeh et al., 2016) 

 

6. Resultats dels estudis  

 S’han analitzat un total de 7 estudis aplicats amb infants des de l’any 1994 fins al 

2001 (Kendall 1994; Barret et al., 1996; Kendall et al., 1997; Barret 1998; Muris et al., 

2001; Kendall et al., 2001 i Short et al., 2001). Tots ells posaren en pràctica la teràpia 

cognitiva-conductual però només alguns la combinaren amb la intervenció familiar. Els 

programes comprenien: relaxació, modelat, habilitats d’afrontament, entrenament i 

maneig de l’ansietat, exposició en viu, etc. La TCC consta d’unes 16-20 sessions de 50-

60 minuts i es duen a terme setmanalment.  

 Algunes dels aspectes que es qüestionaven: 1) eficàcia de la TCC; 2) eficàcia de 

la TCC més intervenció familiar; 3) tractament i manteniment de la TCC; 4) intervencions 
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individuals o grupals en la TCC; 5) sensibilitat al tractament; 6) la TCC eficaç en un o 

més trastorns d’ansietat; 7) prevenció. 

 En base a la revisió dels estudis realitzats fins al moment, podem concloure que 

la teràpia cognitiva-conductual és el tractament més eficaç per subjectes amb trastorn 

d’ansietat per separació.  

 Per començar a exposar els resultats, cal saber que la teràpia cognitiva-conductual 

no és una intervenció específica per el TAS sinó que és útil per al tractament de varis 

trastorns, entre ells, l’ansietat generalitzada i la fòbia social, que son els trastorns més 

destacats en els estudis tractats. L’eficàcia queda demostrada en diferents països i edats 

(Kendall, 1994 i Kendall et al., 1997; citat a Orgilés, 2005), ja que els resultats de les 

persones amb les quals s’ha aplicat la psicoteràpia han revelat ser superiors al grup control 

en llista d’espera. 

 Ballesteros i Sarmiento (2013), recomanen iniciar la psicoteràpia amb la TCC, la 

qual presenta resultats a curt termini, en comparació amb altres modalitats terapèutiques. 

D’aquesta manera, permetria un control inicial dels símptomes i el seu manteniment a 

llarg termini.  

 La teràpia cognitiva-conductual pot ser individual o grupal ja que, Muris et al., 

(2001 citat a Orgilés, 2005) mostraren que entre la teràpia individual i la teràpia grupal 

no hi ha diferència significativa, és a dir, les dues són considerades útils i eficaces.  

 No obstant, Orgilés et al., (2003) i Santacruz et al., (2002) observaren que mentre 

hi hagi un major nombre de sessions durant la intervenció i si es du a terme la teràpia 

individualitzada, resulta ser més afectiva en els trastorns d’ansietat infantil. 

 Uns anys més tard varis autors es qüestionaven si la intervenció familiar milloraria 

significativament l’eficàcia de la teràpia cognitiva-conductual. Per tant, ho posaren en 

pràctica (Barret et al., 1995; Barret 1998; Short et al., 2001) i demostraren que sola o en 

combinació amb els pares i mares tenia resultats favorables sobre els subjectes amb 

trastorn d’ansietat per separació (Orgilés et al., 2003; Santacruz et al., 2002).  
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 En quant a la combinació de la teràpia cognitiva-conductual i la teràpia familiar, 

cal remarcar que no només surten beneficiats els infants, sinó també els pares i mares 

ansiosos (Cobham et al., 1998, citat a Bados, 2005).  

 En conseqüència, els dos programes duts a terme per els mateixos autors, anys 

diferents, (Barret, et al., 1996; Barret 1998) amb infants d’entre 7 i 14 anys, mostraren 

ser eficaços per al tractament de l’ansietat però no hi havia diferències significatives entre 

ells en els resultats (Orgilés, 2005). En canvi, un estudi realitzat posteriorment (Santacruz 

et al., 2002) indica que les teràpies que integren sessions de seguiment tendeixen a 

millorar els efectes.  

 Seguint amb la intervenció de teràpia cognitiva-conductual combinada amb 

intervenció familiar, trobem el programa FRIENDS, empleat per Shortt, Barrett i Fox 

(2001), va mostrar tenir validesa social vist que, els mateixos usuaris demostraren una 

elevada satisfacció. Estranyament, els infants valoraren més les estratègies cognitives i 

els adolescents l’exposició gradual (Bados, 2005). La Organització  Mundial de la Salud 

(2004, citat a Jiménez, 2018) defensa i dona suport al programa FRIENDS, degut que és 

l’únic basat en l’evidència.  

 Posteriorment, segons l’autora Aznar (2014), el programa FRIENDS va ser 

utilitzat per a la prevenció de l’ansietat infantil i per tant, fou el primer. Els primers 

programes preventius dels trastorns d’ansietat aparegueren en el anys 80. Revisant des de 

l’any 2000 només es disposava de tres programes preventius, entre ells, FRIENDS (Aznar 

2014).   

 La majoria dels avanços terapèutics es centren en alleujar els símptomes ansiosos 

a curt termini; no obstant les dades obtingudes mostren que l’enfocament és insuficient 

per varis usuaris. Així és que, és fan necessaris intervencions que millorin les respostes a 

llarg termini (Clark, 1995, 1999; citat a Caballo i Mateo 2000). Ballesteros i Sarmiento 

(2013) recomanen la combinació de la TCC amb fàrmacs per el manteniment dels 

resultats a llarg termini. Tot i això, s’ha investigat l’eficàcia de la psicofarmacologia en 

els trastorns d’ansietat de manera aïllada i paral·lelament a la teràpia cognitiva-
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conductual i s’han obtingut varis resultats. En alguns casos els fàrmacs són recomanables 

juntament amb la psicoteràpia i en altres casos és contradictori (Caballo i Mateos 2000). 

 Kendall i el seu equip d’investigació (Kendall et al., 2001) demostraren que 

l’aplicació de la teràpia cognitiva-conductual, resulta ser eficaç tant si l’infant té un 

trastorn, com si en té més d’un.  

 Per altre banda, cal destacar els aspectes positius que emfatitzaren els autors dels 

estudis: oferir una descripció detallada del trastorn i del procediment seguit (el que facilita 

futures rèpliques), utilitzar la fase de seguiment i que, en un 50% dels casos s’han utilitzat 

pre i post tractament (Bragado 1992). 

 No cal oblidar, les altres modalitats de tractament dels trastorns d’ansietat per 

separació. S’ha fet menció de la Psicoeducació i de la modificació de conducta, les quals 

resulten ser essencials durant l’aplicació de la teràpia cognitiva-conductual. La 

Psicoeducació, en tots els processos i la modificació de conducta, quan l’ansietat és lleu.  

 Echeberúa (1996), proposa altres tècniques psicoterapèutiques (relaxació 

progressiva de Jacobson, modelat simbòlic, modelat encobert i autoinstruccions) que es 

veuen incloses a molts dels programes descrits fins ara.  

 Així doncs, Mendlowitz et al., 1999; Aznar 2014 i Viridiana et al., 2018 

realitzaren estudis experimentals per demostrar l’eficàcia del TCC en els trastorns 

d’ansietat infantils, el que ens dona més dades de que la teràpia cognitiva-conductual és 

útil per al tractament dels infants amb TAS.  

 Finalment, la integració de les noves tecnologies està experimentant un fort 

desenvolupament com a línia d’investigació en els trastorns d’ansietat. Els nous 

programes presenten un gran potencial i s’apliquen en l’avaluació i aplicació de teràpies 

cognitives-conductuals per tractar els diferents trastorns d’ansietat (Newman, Consoli i 

Taylor, 1997; Marks et al., 1998; Marks, 1999; citat a Caballo i Mateo 2000). 
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7. Conclusions 

 

 Per concloure, degut als alts nivells d’ansietat infantil a la nostra societat, sorgeix 

la necessitat de conèixer quines són les intervencions més eficients per el tractament de 

subjectes amb TAS.  

 Els trastorns d’ansietat per separació repercuteixen a la vida personal, familiar i 

escolar de l’infant, a més d’altres àmbits en el que es desenvolupa. En algunes ocasions, 

l’ansietat pot arribar a ajudar al menor en el rendiment escolar, però a partir de cert punt, 

el pot perjudicar (García-Fernández, Marínez-Monteagudo e Inglés, 2013; citat a Jimenez 

2018). Aleshores, la preocupació recau sobre el professionals de la formació.  

 És important que els Educadors Socials, docents, etc. comptin amb els 

coneixements necessaris per poder intervenir davant situacions en que l’infant sent una 

gran angoixa a l’hora de separar-se de les figures d’afecte.  

 S’ha de procurar que l’infant vagi superant les situacions de separació poc a poc, 

a més de tranquil·litzar-lo davant la por. Que el professional de la formació deixi un 

telèfon mòbil, devora el subjecte, amb na finalitat de poder establir el contacte directe 

amb la figura defecte, pot ser de gran ajuda per evitar l’absentisme escolar (Plummer 

2013; citat a Sánchez i Marqueta 2014).  

 Com s’ha comentat en varies ocasions, l’escassa existència d’estudis 

experimentals sobre l’eficàcia de les intervencions per al tractament de subjectes amb 

TAS ha dificultat l’assoliment de l’objectiu principal.  

 Encara que la teràpia cognitiva-conductual hagi demostrat ser eficaç, no cal 

oblidar que ha estat provada per pocs clínics i, en conseqüència, és menor el nombre de 

subjectes que es poden beneficiar (Barlow, Levitt i Bufka, 1999; citat a caballo i  Mateo 

2000) 

 Tot i això, a l’actualitat, disposem de procediment d’intervenció ben establers que 

han demostrat la seva eficàcia per a varis trastorns d’ansietat. Encara que dit enfocament 
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(TCC), pugui variar depenent del trastorn específic, la majoria dels estudis tractats han 

demostrat ser eficaços.  

 També ha quedat demostrat que la combinació de la teràpia cognitiva-conductual 

e intervenció familiar millora els resultats. No cal oblidar que, en cas de ser breu els 

símptomes d’ansietat, serà suficient l’aplicació de modificació de conducta. En canvi, si 

l’ansietat és moderada o severa, serà necessària la teràpia cognitiva-conductual 

combinada amb la farmacologia.  

 Aleshores, el tractament actual combina (Bragado, 1994; citat a Bados, 2005): 1) 

exposició gradual en viu a la situació temuda (la separació de les figures d’afecte), 2) 

reforçament positiu de les conductes de separació i del comportament no ansiós davant la 

separació,  3) deixar de fer cas a les queixes de l’infant i 4) possibles estratègies per 

afrontar l’ansietat per separació (per exemple, autoinstruccions). 

 En resum, malgrat l’increment del coneixement sobre els tractaments i/o 

intervencions, encara existeixen alguns aspectes per completar. Tot i això, lo més afectiu 

ha resultat ser l’enfocament cognitiu-conductual, el qual si es combina amb intervenció 

familiar ha demostrat ser de major vigor. 
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ANNEXES 

 

 

Annexa 1: Criteris segons DSM-IV per el diagnòstic del trastorn d’ansietat per separació (TAS) 
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Annexa 2: Elements bàsics del programa teràpia cognitiva-conductuals (Kendall, 1990-1994; citat a 

Orgilés, Méndez, Rosa & Inglés, 2003). 
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Annexa 3. El pla “POR” (FEAR) (Kendall, 1990) 

 
 

 


