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RESUM 

El següent treball de fi de grau recopila diferents investigacions sobre com es pot treballar 

l'educació socioemocional a les escoles en aquells fillets que se'ls ha diagnosticat de Trastorn 

d'espectre autista. A més, el projecte pretén donar èmfasi en els múltiples efectes que aquest 

aprenentatge pot suposar en el dia a dia d'aquests fillets. Finalment, es vol manifestar que 

tenir en compte aquest tipus de metodologies educatives pot suposar un dels primers esglaons 

per arribar a l'educació inclusiva. 

PARAULES CLAU: Trastorn d'espectre autista, Educació socioemocional, Competència 

socioemocional, Educació invlusiva, Neuroplasticitat. 

ABSTRACT 

The following final degree project collects multiple investigations about how schools can 

work on socioemotional eduction with puppiles who have been diagnosed of autism spectrum 

disorder. Furthermore the project aims to emphasize the multiple effects that this learning can 

cause on the daily life of these children. Finally, the work wants to show that it is important 

to take this methodology into considertation as one of the first steps to achieve the inclusive 

education.  

  

KEYWORDS: Autistic spectrum disorder, Socioemotional education, Socioemotional 

competence, Inclusive education, Neuroplasticity.  
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TEMÀTICA 

Aquest treball de fi de grau està enfocat en l’estudi de l’educació socioemocional als centres 

educatius en l’alumnat amb Trastorn d’espectre autista per analitzanr com aquest 

ensenyament pot afectar en el seu desenvolupament personal i social. 

JUSTIFICACIÓ DEL TEMA 

La temàtica del desenvolupament de la competència socioemocional en l'alumnat amb 

autisme s'ha escollit per diferents motius.  

El maneig de les emocions i les habilitats socials és fonamental per un bon desenvolupament 

personal, al mateix temps que permet adquirir les destreses necessàries per interactuar dins la 

societat. És per això que l’educació socioemocional cada cop és més present dins els centres 

educatius, proporcionant un aprenentatge centrat en competències per la vida més que en la 

transmissió de continguts.  Segons Bisquerra (2003, p.9): “La educación emocional pretende 

dar respuesta a un conjunto de necesidades sociales que no quedan suficientemente atendidas 

en la educación formal”. 

Partint de la importància d’adquirir habilitats emocionals i socials pel desenvolupament 

personal i social, aquesta temàtica s’ha escollit per donar a conèixer la importància de 

treballar l’educació socioemocional en aquell alumnat que li suposa un major esforç. Per 

aquest motiu, s’ha escollit treballar en l’alumnat amb trastorn d’espectre autista (TEA), ja que 

acostuma a tenir major dificultat per entendre i expressar tant les seves emocions com les dels 

altres, així com per mantenir l’autocontrol emocional. Tal com afirmen Lozano, Castillo i 

Cerezo (2014, p.2): “Los déficits sociales y emocionales siguen siendo una de las áreas más 

difíciles para los alumnos con trastornos del espectro autista”. El fet de tenir dificultats per 

detectar les reaccions de les altres persones i manejar les pròpies afecta directament en les 

relacions socials i, per tant, al seu dia a dia. La vida quotidiana consisteix en gran mesura en 

avaluar el comportament de les persones i reaccionar de determinada forma segons el context 

on es troben, en el cas de les persones amb autisme realitzar aquesta anàlisi és força complex 

(Lozano, 2011).  
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La temàtica d’estudi s’ha escollit, ja que el dèficit socioemocional que presenten els fillets 

amb TEA esdevenen una barrera molt important que es pot millorar a través del treball des de 

l’escola. Per això, és fonamental que els centres ordinaris proporcionin diferents pràctiques 

pedagògiques que donin resposta a les necessitats i característiques de l’alumnat amb autisme 

a través de recursos i metodologies variades i efectives. A més, és important destacar que per 

aconseguir una major proximitat al camí cap a la inclusió, s'han de fomentar aquestes 

pràctiques educatives des de centres ordinaris i a través de la convivència heterogènia on tots 

els fillets tinguin garantia de progrés.  

   

Finalment, la temàtica s’ha escollit per demostrar que tot i que l’ensenyament socioemocional 

a l’alumnat amb autisme es pugui presentar com un procés complex, tot alumnat amb TEA 

independentment del grau que presenti, pot desenvolupament i/o millorar les seves destreses 

emocionals i socials. Segons López (2016, p.14): “todas las personas podemos aprender cosas 

que nos faciliten expresar y guiar las emociones”. 

OBJECTIUS  

El desenvolupament d’aquest treball es basa en una sèrie d’objectius que es pretenen 

aconseguir. Aquests estan separats en objectius generals i objectius específics. 

GENERALS

- Valorar els beneficis de l'educació socioemocional a les aules

- Analitzar com influeix l’ensenyament socioemocional a persones amb autisme a través 

d’estudis reals.

ESPECÍFICS

- Determinar quines intervencions socioemocionals es duen a terme amb l'alumnat amb 

TEA als centres ordinaris de Menorca.

- Avaluar els resultats de les pràctiques socioemocionals que es realitzen a Menorca.

- Aprofundir en una millora de les intervencions per tal d'aconsenguir una major proximitat 

a l'ensenyament inclusiu. 
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METODOLOGIA

La  metodologia  que  s’ha  utilitzat  per  recollir  les  dades  sobre  aspectes  relacionats  amb 

l’autisme,  l’educació  socioemocional  i  l’ensenyament  de  l’educació  socioemocional  en 

persones amb autisme es divideix en dues parts.

Per una banda, s’ha recopilat informació a través de la lectura de diversos articles de revistes 

científiques i dos llibres: Cómo aprende el cerebro de Sarah-Jayne Blakemore i Uta Frith i 

Mundos invisibles de Maria J.Portella. També s’ha realitzat una anàlisi de diferents projectes 

de recerca realitzats durant els darrers 17 anys a escala mundial. Finalment, s’han visualitzat 

dues conferències que es van realitzar a Mèxic (2017) i a Anglaterra (2011). 

Abans de començar  la  recerca s’han establert  una sèrie  de criteris  amb l’objectiu  que la 

informació obtinguda compti amb un alt grau de validesa, fiabilitat i objectivitat. Pel que fa a 

la validesa, s’han seleccionat aquells articles que presenten una  recol·lecció de dades clara i 

concreta,  és  a  dir,  que  en el  moment  de  mesurar  les  investigacions,  s’han respectat   els 

aspectes que planteja  l’estudi,  ja  que en cas de mesurar  altres  vessants,  els  resultats  que 

aporta no són prou ajustats i, per tant, no són vàlids. Respecte a la fiabilitat, encara que hagi 

estat un aspecte més difícil de valorar, s’han escollit recerques dels estudis s’hagin realitzat 

diverses vegades amb condicions similars perquè els resultats no es vegin alterats. Finalment, 

és fonamental que els estudis mostrin evidències purament objectives, ja que demostra tal 

com són els fets. 

En  el  cas  de  l’anàlisi  dels  projectes  de  recerca,  la  majoria  d’aquests  consisteixen  en 

investigacions  treballades  des  de  qüestionaris  restringits  amb  diversos  tests  psicològics, 

aptitudinals,  d'interès  i  sobre  la  personalitat  dels  subjectes.  També s’han analitzat  alguns 

sociogrames per conèixer la prevalença dels resultats d’aquests estudis. 

Per altra banda, s’han dut a terme una sèrie de trobades amb familiars de fillets amb trastorn 

d’espectre autista i professionals relacionades amb la temàtica (mestra de suport educatiu i 

psicòloga infantil). 

Per realitzar les trobades, s’han plantejat dos objectius diferents, dos pels familiars i dos per 

les  professionals.  S’ha plantejat  d’aquesta  manera amb la  finalitat  d’obtenir  informacions 

diferents, ja que amb les famílies es poden extreure aspectes relacionats amb el dia a dia i la 

preocupació que puguin sentir,  mentre que l’opinió de les professionals permet un major 

aprofundiment en els diferents mètodes i intervencions.
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És important tenir en compte que al llarg de les diferents trobades s’han respectat en tot 

moment les diferents opinions que han pogut sorgir i s’ha tingut una gran conscienciació i 

empatia sobre la temàtica. 

Una de les primeres passes que es va dur a terme abans va ser que les diferents persones  

coneguessin  els  objectius  que  es  pretenen  aconseguir.  D’aquesta  manera,  es  va  intentar 

obtenir  el  màxim d’informació  específica  possible.  També  és  important  destacar  que,  en 

tractar-se d’una conversa oberta, l’interlocutor ha tingut l’oportunitat de conèixer aspectes 

personals de la persona entrevistada. En acabar la xerrada, d’acord amb les dades obtingudes, 

s’ha fet una reflexió i anàlisi final d’aquestes. 

MARC TEÒRIC:

1. L’AUTISME

1.1 INTRODUCCIÓ

El trastorn d’espectre autista (TEA) és un trastorn neurobiològic del desenvolupament crònic 

que apareix durant la primera infància. 

L’autisme es  caracteritza  per  la  presència  de  dificultats  en  les  àrees  socials,  emocionals, 

comunicatives i conductuals. Altres trets comuns són les alteracions sensorials, els interessos 

restringits, les conductes repetitives i la falta de flexibilitat en el raonament (Barbado, 2016). 

Tenint  en  compte  els  trets  més  comuns,  els  signes  d’alerta  d’un fillet  amb TEA són els 

problemes  socials  i  comunicatius,  així  com  les  conductes  repetitives  i  els  interessos 

restringits. Tot i això, no s’ha d’oblidar que, els TEA, no deixen de ser persones i per tant 

tenen interessos i habilitats diferents segons cada cas.  Segons Levy, Mandell i Schultz (2009, 

p.15) “existe una gran heterogeneidad entre las personas con TEA, aunque todas siguen unas 

características comunes que los diferencian de los demás diagnósticos”.

1.2 INTERVENCIÓ DE QUALITAT

Pel que fa al diagnòstic dels TEA, els primers signes d’alerta apareixen durant les primeres 

edats. Tot i això, l’edat concreta pot variar segons cada cas. 

El fet de ser un trastorn que apareix durant la primera infància permet als professionals i a les 
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famílies intervenir el més aviat possible. D’aquesta manera, tot l’entorn de la persona amb 

TEA es prepara per poder donar resposta a les necessitats que pugui presentar l’infant i, així, 

donar tots els recursos i aprenentatges possibles perquè es vagi fent cada cop més competent 

dins el seu dia a dia.

Balmaña i  Calvo (2004) proposen,  per  poder donar una resposta de qualitat  un cop s’ha 

diagnosticat un fillet o filleta amb TEA, una sèrie de principis bàsics que han de seguir la 

família i els professionals que l’envolten, així com el mateix infant. Aquests principis són:

1) Iniciar programes d’intervenció tan aviat com es pugui.

2) Proporcionar un entrenament - ensenyament als pares i cuidadors directes de l’infant.

3) Realitzar programes psicoeducatius amb certa intensitat (15- 20 hores a la setmana).

4) Redactar  objectius  de  treball  que  estiguin  enfocats  en  la  funcionalitat,  intentant 

generalitzar tot l’après en diferents contextos i persones. 

5) Els objectius proposats han de ser clars i revisables a curt termini.

6) Oferir  suport  acadèmic  de  qualitat,  independentment  del  nivell  de  capacitat 

intel·lectual que presenti el fillet, ja que els estudiants amb TEA pateixen major estrès 

i ansietat davant demandes que no poden respondre. 

Finalment, s’ha de tenir en compte que, per donar una intervenció de qualitat, és fonamental 

que la família,  l’escola i  la resta de professionals que tinguin relació amb el fillet  actuin 

cooperativament,  en  cas  que  una  de  les  vessants  no  seguesqui  aquest  estil,  els  resultats 

podrien veure’s perjudicats. 

Per altra banda, tenint en compte que avui en dia els centres educatius tenen una visió més 

enfocada en aconseguir arribar a la inclusió educativa, on tots els fillets tenen el dret d'accedir  

a una educació de qualitat que els permeti un progrés individual i interacció heterogènia amb 

la resta de la societat, es poden contemplar les diferents intervencions des d'un entorn en un 

centre ordinari que compti amb el suport dels diferents professionals i formacions docents 

apropiades dins l'aula de referència amb la resta de companys, els quals poden formar part 

també de les diferents intervencions, ja que tots poden aprofitar l'aprenentatge de la diversitat.
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1.3 ETIOLOGIA

Des de fa anys s’han intentat descobrir quines són les causes que poden provocar aquest 

trastorn.  Tot i que l’any 2019 encara no s’ha arribat a un consens, diferents científics apunten 

cap a una sèrie de causes comunes, entre elles les causes genètiques i les ambientals. De fet, 

el científic Hallmayer (2011) defensa que les causes ambientals juguen un paper principal 

amb un pes del 55%, mentre que  les causes genètiques tenen una influència del 37%.

Pel que fa al vessant genètic, diferents resultats sobre exploracions del genoma complet han 

demostrat que algunes persones diagnosticades de TEA han heredat entre quinze i vint gens 

que, actuant en correlació, expressen el fenotip de l’autisme (Barbado, 2016).

Altres investigacions realitzades per més de 20 equips del Consorcio de Secuenciación del 

Autismo (2005), van analitzar seqüències de 3.871 persones amb autisme i es van fer 9.937 

controls  de  la  descendència  de  cada  un d’ells.  Com a  resultat  es  van descobrir  13  gens 

hereditaris que tenen una probabilitat del 99% o més de ser gens determinants de l’autisme. 

Per altra banda, quan als factors ambientals són diferents els que poden desencadenar TEA. 

Les  causes  principals  són  les  malalties  víriques,  les  complicacions  obstètriques,  les 

exposicions  a  tòxics  durant  l’embaràs  i  l’exposició  a  espais  amb  alta  contaminació 

atmosfèrica, tot i que predominen aquelles situacions que afecten el període prenatal on les 

alteracions es produeixen durant l’etapa fetal, també es troben casos on les alteracions es 

produeixen durant el període postnatal. Diferents estudis ho ratifíquen:

- L’estudi de Movas i Panheth (2012) analitza fillets amb TEA prematurs i posterme i 

els  compara amb fillets  amb TEA nascuts a terme. Els resultats  demostren que la 

duració de l’embaràs afecta en la gravetat dels símptomes de TEA, essent molt més 

alts en aquells que són fora terme.

- Tot i que la relació entre el desenvolupament de TEA i l’exposició a tòxics durant 

l’embaràs no sempre obté conclusions coincidents,  diversos estudis demostren que 

l’alcohol  o  les  drogues  durant  l’embaràs  poden  provocar  alteracions  en  el 

desenvolupament neuronal. 

- L’any 2013 Tyler Volk va demostrar que les dones embarassades que estan exposades 
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a zones  amb major  contaminació atmosfèrica,  com Rússia  i  la  Xina,  tenen major 

probabilitat de sofrir alteracions al fetus, entre elles, alteracions cerebrals. 

- Finalment, numerosos estudis demostren que causes com el tipus d’educació que es 

dóna des de casa o les vacunes no són factors desencadenants d’autisme.

A més de les causes genètiques i ambientals comentades, altres científics com Stefansson 

(2012) defensen una tercera causa, l’epigenètica. L’epigenètica exposa que hi ha una relació 

entre  les  causes  genètiques  i  les  causes  ambientals  i  que,  juntes,  desencadenen  una 

conseqüència, sigui durant el període prenatal o el postnatal. 

En el cas de l’autisme, s’han trobat casos on s’ha produït una infecció genètica a través d’un 

retrovirus. Aquesta infecció a la informació genètica ha acabat provocant una disfunció del 

sistema immunològic i, en perdre aquesta protecció, l’infant ha estat exposat  a un major risc 

dels factors ambientals. Com a conseqüència de la infecció genètica i l’exposició ambiental 

sense un sistema immunològic que el protegeix, l’infant ha acabat desenvolupat un trastorn 

del desenvolupament. 

1.4 PREVALENÇA

Pel  que  fa  a  la  freqüència  de  casos  diagnosticats  de  TEA,  segons  el  CDCP (Center  for 

Disease Control and Prevention) el nombre estimat de casos a la dècada del 1990 era d’1 de 

cada 2.500 naixements. A la dècada següent, va canviar a 1 de cada 150 i, finalment, l’any 

2012 indicava que la prevalença havia evolucionat a 1 de cada 88 fillets nascuts. Segons el 

DSM-V s’estima que el TEA afecta amb major frqüència als homes que a les dones en una 

proporció de 4 a 1. 

Davant aquestes irregularitats per conèixer la prevalença adequada, Bearman et al. (2010) 

han estat investigant per donar resposta a aquest fenomen. Com a resultat de l’estudi, han 

identificat tres factors clau:

- Millora del diagnòstic: aquesta causa sembla a ser la principal, ja que s’estima que els 

canvis produïts en el criteri del diagnòstic provocaven un increment del 26% en els 

registres entre 1993 i 2005. 
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- Major conscienciació social: un 16% de l’augment dels casos es deu a la interacció 

social entre famílies.  El fet de comptar amb una major conscienciació social suposa 

també un major reconeixement d'una societat heterogènia, de manera que aquest pas 

és un petit avanç cap a la societat inclusiva, ja que suposa un canvi de visió de la 

realitat molt més ajustat.

- Pares  de  major  edat:  existeix  una  major  probabilitat  que  els  pares  de  major  edat 

transmetin qualsevol trastorn genètic als seus fills, això explicaria l’augment de l’11% 

dels casos de TEA. 

Tot i això, aquests tres factors només expliquen l’augment del 53%, per tant la resta de causes 

desencadenants d’aquest augment encara es desconeixen. 

1.5 CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Les persones diagnosticades de TEA presenten una sèrie de característiques observables que 

els resulten determinants per interaccionar amb el món que els envolta. És per això que s’han 

de promoure estratègies que els faciliti el dia a dia i els permeti adquirir noves habilitats i 

destreses que els suposin una ajuda en aquelles situacions que els resulta un major esforç 

comparat amb la resta de la societat.  

A) TRETS FÍSICS

Pel  que fa  als  trets  físics  de  les  persones  amb TEA, aquests  es  troben principalment  en 

l’anatomia del cervell i en la grandària del cap de l’infant. 

És important remarcar que l’autisme és un trastorn cerebral, no mental. Per aquest motiu es 

poden identificar  una sèrie  d’anomalies  físiques al  mateix cervell  com un augment de la 

matèria gris, major volum i major àrea superficial. Això permet realitzar una anàlisi físic amb 

una  ressonància  magnètica  que  pot  revelar  informació  com  a  quina  etapa  del 

desenvolupament  del  fillet  apareixen  els  primers  símptomes  del  TEA o  quines  àrees  del 

cervell  estan  més  afectades  i,  en  conseqüència,  quines  dificultats  pot  arribar  a  presentar 

l’infant. L’any 1994, Bauman, mitjançant un experiment amb fillets amb TEA, va aconseguir 

determinar en quin moment van aparèixer les anomalies cerebrals de diferents persones amb 
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autisme, ja que va observar que durant un període concret de temps, coincident en l’edat 

primerenca, el cervell d’alguns fillets va començar a divergir-se i a augmentar la densitat 

cel·lular, d’altres només augmentava la densitat cel·lular. (Barbado, 2016).  

Pel  que  fa  a  l’estructura  del  cervell,  les  persones  que  no  presenten  anomalies  cerebrals 

mostren diferències físiques entre el cervell madur i el cervell immadur.  El cervell immadur 

posseeix una major densitat cel·lular i, per tant, un nombre major de sinapsis. En el cas dels 

TEA, no s’observa una diferenciació entre el cervell madur i l’immadur, ja que, al llarg de la 

vida, aquest es manté amb les característiques del cervell immadur. És a dir, el cervell dels 

TEA presenta la mateixa estructura al llarg de la vida, amb una gran densitat cel·lular i una 

major quantitat de sinapsis. Per aquest motiu, les dificultats evolutives que puguin presentar 

els fillets amb autisme són principalment a causa d’un problema en el desactivament de les 

sinapsis i en l’excés d’activació, en lloc d’en la seva mancança. 

L’augment de la densitat cel·lular, així com la divergència del cervell, provoca que els fillets i 

filletes amb TEA presentin una major circumferència i pes cerebral que la resta. En aquells 

trastorns on hi ha autisme regressiu, és a dir, on els fillets afectats mostren una pèrdua del 

llenguatge i habilitats socials que ja havia adquirit, es pot apreciar un augment del tamany del 

cervell d’un 6%. En el moment del naixement, la circumferència cefàlica és normal. Després, 

entre els 4 i 6 mesos d’edat, el cervell es comença a divergir, tot i que durant aquest període 

no hi ha una pèrdua d’habilitats. Finalment, quan es pot apreciar que el tamany del cap ha 

augmentat és quan es dóna la pèrdua d’habilitats (Amaral, 2011)  1

B) TRETS CONDUCTUALS

Pel que fa a les característiques conductuals, alguns comportaments dels TEA es mantenen 

estables durant tota la vida, mentre que d’altres van canviant segons l’etapa evolutiva en què 

es troben, així com segons les estratègies apreses per la influència de l’entorn. El fet que hi 

hagi conductes canviants a causa de les experiències viscudes, manté viva la hipòtesi que les 

persones amb TEA poden arribar a adquirir un aprenentatge, per petit que sigui, de les àrees 

on  presenten  major  dificultat.  Com  per  exemple,  en  les  habilitats  socials  i  emocionals 

Balmaña i Calvo (2014). 

Veure als annexos Imatge 1 elaborada per Jordan Konell (2011)1
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LA INTERACCIÓ SOCIAL 

Pel que fa a la interacció social dels TEA, presenten grans limitacions i dificultats que, segons 

la situació, els poden esdevenir moments de gran ansietat i estrès. Alguns trets característics 

del comportament dels TEA pot causar un rebuig per part de les altres persones, sobretot quan 

es desconeix que es tracta d’una persona amb autisme, ja que es poden donar situacions 

inapropiades o ofensives.

Les persones amb autisme no acostumen a respondre a les demandes que se’ls fan, alguns 

casos poden arribar a desenvolupar sordesa i mutisme selectius, ja sigui perquè estan molt 

concentrats en una tasca per la qual senten un gran interès, i perdent l’atenció de la resta 

d’elements que els envolten o perquè no els interessa allò que se’ls està contant.

Per altra banda, en els moments en que el fillet emet una resposta, tendeix a ser inapropiada al 

context. Això es pot deure a diferents motius: No s’ha comprès exactament el que s’estava 

comentant, no es respecten els torns de paraula, no s’està diferenciant la informació nova de 

l’antiga, etc. 

Altres dificultats que afecten la interacció amb la resta de persones són els problemes en la 

reciprocitat socioemocional. Aquesta dificultat consisteix en la falta d’habilitats per compartir 

certes  emocions  i  interessos  amb  els  altres,  fent-ho  de  forma  unidireccional.  Com  a 

conseqüència de la manca d’aquesta habilitat, els TEA acostumen a fer el que ells desitgen en 

tot moment,  imposant-se sobre els altres.  A més, els provoca una gran dificultat  acceptar 

aspectes negatius o haver de ser flexibles davant les demandes dels companys. Els fillets amb 

TEA no acostumen a prestar atenció a la resta de fillets o adults, així com tenen una major 

tendència cap al joc individual (Barbado, 2016).

Per corroborar el nivell de competència social dels fillets i filletes amb autisme, s’utilitzen 

freqüentment les Escales de Conducta Adaptativa de Vineland. Aquestes contenen diferents 

preguntes, enfocades a diverses edats, sobre una àmplia gamma d’habilitats socials (Barbado, 

2016). Alguns dels resultats mostren que les dificultats principals es troben en la comunicació 

interpersonal. Les conductes que els suposen una major complexitat són: compartir, cooperar, 

disculpar-se,  demanar  permís  per  les  coses  i  després  tornar-les,  controlar  els  impulsos  i 

contestar apropiadament a les persones conegudes i desconegudes.
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Per  fomentar  les  interaccions  socials,  pot  ser  molt  favorable  realitzar  activitats  on  els 

companys es puguin conèixer entre ells, ja que això pot evitar els perjudicis entre companys i, 

en conseqüència, evitar els perjudicis dins la societat. 

LA COMUNICACIÓ:

Quant a la comunicació dels fillets i filletes amb TEA, aquests presenten un llenguatge verbal 

i no verbal  molt escàs.

Pel que fa al llenguatge no verbal, és pràcticament inexistent. Els TEA no acostumen a ser 

expressius ni a fer gestos que acompanyin el que senten o el que volen transmetre. Tampoc és 

freqüent el contacte visual a l’hora de comunicar-se, ja que no hi aboquen un gran interès i 

atenció.  

Pel que fa al llenguatge verbal, és tan escàs que, en alguns casos, pot arribar a produir-se 

mutisme.  Normalment,  els  TEA,  mostren  un  retràs  generalitzat  en  tots  els  aspectes  del 

llenguatge  i  la  comunicació.  Això  provoca  que  mostrin  algunes  alteracions  tant  en  la 

producció  com  en  la  comprensió  del  llenguatge.  Alguns  dels  trets  més  comuns  són  la 

confusió  dels  pronoms  personals,  l’ecolàlia,  la  dificultat  de  mantenir  una  conversa,  la 

repetició verbal de frases o d’una temàtica en concret, anormalitats en la prosòdia com en 

l'entonació,  el  to,  el  ritme de la conversa i  la fluïdesa,  l’ús d’un llenguatge estereotipat i 

repetitiu, així com grans dificultats per comprendre les ironies i el sarcasme.  (López-Ibor i 

Valdés, 2002). És per això que és molt important utilitzar un llenguatge clar i directe, per 

evitar confusions i la pèrdua del missatge. A més, s’ha observat que els TEA tenen una major 

facilitat  amb la comunicació escrita  que en la  captació auditiva i  transmissió oral,  doncs 

aquestes situacions els poden causar una gran ansietat.

Finalment, una conducta comunicativa amb absència del llenguatge molt característica dels 

fillets amb autisme, i un dels primers signes d’alerta, és que els fillets amb TEA utilitzen els 

adults com a instruments de comunicació. El fillet acostuma a portar a l’adult fins a l’objecte 

que desitja i, després, posen la mà de l’adult al damunt (Barbado, 2016).  

És per això que per fomentar les situacions de comunicació s'han de proposar tasques on els 

fillets es sentin motivats i relaxats, per exemple xerrar d'una temàtica d'interès que dominen. 
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De fet, per aconseguir una major aproximació amb la resta de companys, aquestes situacions 

comunicatives se poden realitzar durant les hores de classe amb diferents companys, amb els 

que el fillet se senti còmode. 

DÈFICIT EN LA TEORIA DE LA MENT:

La Teoria de la ment és una expressió que s’utilitza a diferents àrees del coneixement per 

explicar la capacitat que tenen les persones de ser conscients de les diferències que hi ha 

entre el punt de vista d’un mateix i el de les altres persones. És a dir, és la capacitat de les 

persones  per  comprendre  i  reflexionar  sobre  l’estat  mental  d’un  mateix  i  el  dels  altres 

(Tirapu-Ustárroz, Pérez-Sayes, Erekatxo-Bilbao i Pelegrín-Valero, 2007). Aquesta teoria està 

relacionada amb l’anàlisi de l’entorn i la presa de decisions, així com amb la creació dels 

prejudicis. 

En  el  cas  de  les  persones  amb autisme,  l’habilitat  de  comprendre  i  reflexionar  sobre  el 

pensament  dels  altres  de  forma  automàtica  no  està  desenvolupada.  Això  suposa  que  les 

persones amb TEA no siguin capaces de detectar els pensaments més abstractes dels altres i, 

per tant, no actuen en conseqüència. Segons Frith (1989) (extret de Miguel, 2006, p.174) els 

fillets amb TEA “no distinguen entre lo que hay en el interior de su mente y lo que hay en el 

interior de la mente de los demás”. D’aquesta manera, els TEA poden comprendre una sèrie 

d’esdeveniments mecànics, però tenen dificultats per la comprensió particular de la ment dels 

altres, és a dir, per comprendre situacions que requereixen imaginar què està pensant l’altra 

persona. (Miguel, 2006).

Per comprovar el  desenvolupament de les habilitats  del  pensament de les persones s’han 

realitzat diferents investigacions. 

-  Simon Baron Cohen (2001) va realitzar un estudi on es mostra la part dels ulls de 

diferents persones amb diferents expressions. Els subjectes havien d’esbrinar quina 

emoció transmetia cada mirada. Per les persones sense TEA era una tasca senzilla, 

mentre que pels autistes els suposava una gran complexitat i, gran part dels casos, no 

aconseguien donar una resposta vàlida.

- Francesca Happé (1995) va posar en marxa una investigació sobre la falsa creença a 

�16



través  de  la  prova  de  Sally  i  Anne.   En  aquest  experiment  es  presentaven  dos 

personatges  al  fillet.  Un  d’ells  deixava  un  objecte  dins  l’armari  1  i  desapareixia. 

Després,  el personatge 2 canviava l’objecte de lloc i el posava a l’armari 2. El que es 

demanava al fillet era: “On anirà a cercar l’objecte el personatge 1?”. Com a resultat, 

Happé va demostrar que els fillets amb l’edat mental de cinc anys superaven la tasca 

sense dificultat, mentre que els fillets amb autisme el superaven a l’edat mental dels 

deu anys o, inclòs, alguns no arribaven a superar-la.

Tot i  que els  TEA tenen dificultats  en aquest  procés automàtic,  s’ha demostrat  que,  amb 

l’ajuda d’intervencions apropiades, els fillets amb autisme poden millorar aquestes habilitats. 

(Emerey, 2000). 

LES EMOCIONS:

Per comprendre les emocions de les persones amb TEA és fonamental remarcar que, com 

afirma Barbado (2016, p.65): “Se tiende a pensar, de forma errónea, que las personas con 

TEA no  sienten  emociones,  aunque  el  problema  [...]  no  es  de  poseer,  sino  de  saber 

interpretarlas y mostrarlas”. 

Partint de la idea exposada per Barbado, altres estudis també han demostrat que les persones 

amb autisme sí que tenen emocions. De fet, aquestes es poden sentir amb una gran intensitat i 

mostrar  diferències  fisiològiques  segons  el  tipus  d’estat  d’ànim  en  què  es  troben.  Per 

exemple, tensió del cos, pols accelerat, etc. 

El problema que presenten els TEA amb les emocions és la dificultat per reconèixer a quina 

emoció  corresponen  cada  una  de  les  alteracions  fisiològiques  que  experimenten,  essent 

incapaços d’identificar-les i manejar-les. En no reconèixer l’estat d’ànim propi, els fillets amb 

autisme tenen grans dificultats per gestionar les emocions, les quals es poden transmetre de 

forma explosiva i  descontrolada.  A més,  el  fet  de no reconèixer què els  està passant pot 

desencadenar una major ansietat, i per tant, un empitjorament de la situació. És per això que 

és fonamental oferir una intervenció de qualitat que els permeti desenvolupant estratègies per 

una  major  autoregulació.  Per  exemple,  aprendre  tècniques  de  respiració,  anar  a  llocs 

tranquils, visualitzar espais acollidors, en els casos amb mutisme facilitar l’expressió de com 

es senten amb pictogrames, etc. Tot i això, és important que les tècniques de gestió que se’ls 

�17



ofereixen  siguin  contextualitzades  per  tal  que  després  es  puguin  generalitzar  a  altres 

situacions Balmaña i Calvo (2014). 

Una  altra  dificultat  que  presenten  els  TEA quant  a  la  detecció  de  les  emocions  és  la 

identificació dels  estats  d’ànim dels  altres.  Saber detectar  l’estat  emocional  dels  altres  és 

fonamental,  ja  que  ens  permeten  actuar  en  conseqüència  de  les  necessitats  del  context. 

Diversos estudis apunten que aquesta dificultat és a causa d’un problema neurològic a les 

neurones mirall (Barbado, 2016).  Les neurones mirall són un tipus de neurones que s’activen 

quan una altra persona de l’entorn realitza una activitat. En un procés d’imitació de l’acció 

que realitza  l’altra  persona,  aquestes  neurones repeteixen l’acció a  escala  emocional.  Per 

exemple, si algú està menjant un gelat molt bo, les neurones mirall faran que la persona que 

observa senti una sensació de plaer. És per això que es considera que les neurones mirall 

juguen  un  paper  fonamental  en  les  habilitats  cognitives  relacionades  amb la  sociabilitat, 

l’empatia, etc. 

Els fillets i filletes amb TEA presenten una disfunció de les neurones mirall i, per tant, tenen 

una gran dificultat en detectar els estats d'ànim dels altres. Com diu Barbado (2016, p.66): “ 

carecen de la capacidad de atribuir, de manera intuitiva y automática, estados mentales a los 

demás”. Tot i això, igual que passa amb el reconeixement de les emocions pròpies, es poden 

desenvolupar  algunes  estratègies  alternatives  que  els  permetin  una  major  competència 

emocional. 

       RESTRICCIÓ D’INTERESSOS I COMPORTAMENTS ESTEREOTIPATS I REPETITIUS: 

Un  comportament  molt  característic  dels  TEA  és  la  restricció  d'interessos  i  els 

comportaments estereotipats i repetitius. Els fillets amb autisme acostumen a abocar-se en 

preocupacions absorbents per un o més patrons estereotipats i restrictius d’interès que, a cop 

d’ull,  resulten  anormals  quan  a  la  intensitat  que  hi  aboquen.  També  són  freqüents  les 

insistències exagerades en una mateixa activitat  amb una escassa tolerància als canvis de 

rutines. 

Aquestes  conductes  repetitives  també  poden  aparèixer  de  forma  motora.  Per  exemple, 

sacsejades de mans, girar els dits o les mans, moviment en forma de balanceig de tot el cos, 

etc. (Mesa, 2016). Aquestes restriccions d'interès i els comportaments repetitius poden afectar 
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el vessant social, per això s'han de promoure estratègies de millora d'aquestes. 

ALTRES COMPORTAMENTS DELS TEA:

Tot i les característiques comentades, segons el Grupo de Trabajo de la Guía de práctica 

Clínica  para  el  Manejo  de  Pacientes  con  Trastorno  del  Espectro  Autista  en  Atención 

Primaria (2009), els TEA presenten altres comportaments que no apareixen als manuals de 

diagnòstic però que són igual de comuns i importants. 

En primer lloc, són freqüents les respostes inusuals als estímuls. Els TEA són extremadament 

sensibles a certs renous, estímuls visuals, tàctils, olfactius  i de gust. Com a conseqüència, a 

vegades poden desencadenar trastorns d’alimentació, ja que no els agrada el sabor o la textura 

de certs aliments, un rebuig de determinades peces de roba, sigui pel color o la textura de la 

tela,  etc.  També hi  ha  una disfunció greu de la  sensació del  dolor,  aquesta  pot  ser  molt 

preocupant,  ja  que  poden  ocultar  problemes  mèdics  com  fractures  o  malalties  greus  

(Bearman et al., 2010) 

Un altre tret important són els trastorns de comportament. La dificultat per centrar l’atenció 

en determinats temes o activitats que no han estat escollides per ells poden provocar ansietat 

o frustració que es pot mostrar amb agressivitat o autoagressió. 

Finalment, alguns TEA disposen d’habilitats especials. Alguns fillets poden mostrar un gran 

domini  d’àrees concretes com per exemple dins l’àrea sensorial,  una excel·lent memòria 

sobre episodis que han succeït fa anys, records de patrons i seqüències complexes,  càlcul 

molt ràpid, temàtiques concretes, etc. Això indica que les persones amb TEA també poden 

tenir una bona intel·ligència de continguts (Mesa, 2016). 

1.6 CLASSIFICACIÓ

L’any 1994 l’Associació Americana de Psiquiatria va publicar el DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders - fourth edition) on classificava les persones TEA en 

cinc trastorns diferenciats segons els trets de cada un. 

Segons  el  DSM-IV (1994)  (Extret  de  Barbado,  2016)  els  cinc  tipus  de  trastorns  que  es 

trobaven dins el TEA eren:
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1) Trastorn autista, Autisme infantil o Síndrome de Kanner

Es caracteritza per una escassa o, inclòs nul·la, comunicació. El fillet és poc sociable amb la 

resta de fillets i adults i no és capaç de realitzar el pensament simbòlic amb facilitat. A més, 

acostuma a anar associat a una discapacitat intel·lectual i un retard general del llenguatge.

 

2) Trastorn d’Asperger o Síndrome d’Asperger

Es caracteritza per una incapacitat d’establir relacions socials apropiades a la seva edat amb 

la  resta  de  fillets  i  adults.  A més,  domina  una  rigidesa  mental  que  no  li  permet  actuar 

adequadament davant situacions improvisades o poc rutinàries.  Es diferencia del Trastorn 

Autista  perquè  presenta  un  desenvolupament  lingüístic  normal  i  no  té  discapacitat 

intel·lectual.

3) Trastorn de Rett o Síndrome de Rett

Es diferencia dels anteriors, només es dóna en filletes. A més, implica una regressió motora i 

conductual abans dels 4 anys. És a dir, en un principi la filleta adquireix les habilitats però, 

després, les va perdent. Presenta trets estereotipats com aixecar les mans. 

És el trastorn menys freqüent i està associat a una discapacitat intel·lectual. S’estima que la 

seva causa principal és genètica, lligada al gen MECP2.

 

4) Trastorn Desintegratiu Infantil o Síndrome de Heller

És  un  trastorn  poc  freqüent  en  el  que  després  d’un  desenvolupament  inicial  normal  es 

desencadena una pèrdua d’habilitats adquirides en quasi totes les àrees. Aquesta regressió es 

dóna entre els 2 i 10 anys. Acostuma a anar associat a una discapacitat intel·lectual greu, a un 

increment de les alteracions dels electroencefalogrames (senyal d’irregularitats en l’activitat 

del cervell) i trastorns compulsius. Per aquests motius es considera que la seva causa és una 

lesió del Sistema Nerviós Central no identificada.

 

5) Trastorn Generalitzat de desenvolupament no especificat

Aquest  darrer  trastorn  agrupa  tots  els  casos  on  les  característiques  de  la  persona  no 

coincideixen clarament amb els trastorns anteriors, o bé es presenten de forma incompleta o 

inapropiada o no encaixa quant a l’edat d’aparició dels primers símptomes. 
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Tot  i  això,  l’any  2013  l’Associació  Americana  de  Psiquiatria  va  editar  el  DSM-IV i  va 

publicar el DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - fifth edition). 

En aquesta nova edició els cinc trastorns diferenciats van quedar englobats dins un d’únic, el 

Trastorn d’Espectre Autista. Aquesta mesura es va prendre perquè, tot i tenir diferenciacions, 

els trets generals eren molt semblants i dificultava un diagnòstic apropiat. Per tant, aquesta 

fusió es va produir amb l’objectiu de donar una millor resposta a les necessitats de cada fillet. 

Actualment, el Trastorn d’Asperger queda recollit dins la nomenclatura del TEA però aquest 

és l’únic que queda una mica diferenciat, ja que segons com el presentava el DSM-IV és un 

autisme amb símptomes més lleus i amb una major capacitat cognitiva (Barbado, 2016).  

Tots els símptomes descrits  poden variar segons el  grau de gravetat  que presenti  el  fillet 

(Rivière,  2002).  Davant  aquestes  diferències,  el  DSM-V classifica  el  TEA en  tres  graus 

segons el nivell de suport que necessitin. Aquests graus són: Grau 1 (lleu), Grau 2 (moderat) i 

Grau 3 (sever).

2. L’EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL:

2.1 INTRODUCCIÓ: 

Al  llarg de la vida, i en tots els seus àmbits, s’ha de tenir en compte el concepte d’educació 

socioemocional, ja que aquesta influeix en tots els aspectes intra i interpersonals. 

Una bona educació socioemocional permet desenvolupar les habilitats necessàries per arribar 

a  ser  competent  socioemocionalment.  Això  és  fonamental  per  saber  com  actuar  davant 

diferents  conductes  de  risc,  per  poder  obtenir  un  major  benestar  personal,  així  com per 

millorar el coneixement d’un mateix. 

L’escola n’és un dels pilars fonamentals, ja que permet des de fillets, adquirir les estratègies 

d’actuació necessàries. 

2.2 L’EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL EN LES CONDUCTES DE RISC

L’any  2003  es  va  realitzar  una  anàlisi  en  l’àmbit  mundial  que  demostra  les  diferents 

conductes de risc que s’adopten per falta d’estratègies socioemocionals. L’estudi mostra un 

elevat  nombre de comportaments  violents,  depressions,  pensaments  suïcides  i  consum de 

drogues.
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Pel que fa a la violència, durant el 2003 es van registrar 1.600.000 morts violentes en tot el 

món.  Entre  elles,  el  suïcidi  és  la  causa  principal  amb  una  freqüència  major  del  50%. 

Seguidament, predominen els homicidis amb un 31% i els conflictes bèl·lics amb un 19%. A 

més, l’anàlisi  va demostrar que el  nombre de suïcidis de joves menors de 25 anys havia 

augmentat un 50% en els darrers 10 anys, així com un 20% dels menors ha contemplat la 

possibilitat de suïcidar-se. 

Durant l’any 2003, un 5% dels joves afirma haver passat per episodis depressius. Durant els 

darrers 10 anys, la venda de medicaments antidepressius s’ha triplicat essent el Prozac® un 

dels medicaments més consumits per tot el món. Aquesta anàlisi conclou amb una estimació 

on, al llarg del segle XXI, un 25% de les persones passarà per episodis depressius relacionats 

amb  el  dèficit  d’habilitats  socials  com  la  desesperació,  la  falta  d’assertivitat  i  la  baixa 

autoestima (Fernández-Berrocal, Alcaide, Extremera i Pizarro, 2006). 

Finalment, pel que fa al consum de drogues i alcohol, els resultats demostren que l’índex de 

consumidors és extremadament elevat indicant que més de la meitat  d’adolescents menors 

d’edat afirmen consumir alcohol en freqüència en un mes. 

Altres  científics  com  Hurrelmann  (1997)  defensen  que  aspectes  com  l’estrès  en 

l’adolescència està forçament relacionat amb el fracàs escolar, la conducta social desviada, la 

delinqüència, el consum de les drogues i la baixa autoestima. També afirma que  la pressió de 

grups socials pot arribar a ser perjudicial si no es disposa de les eines socials i emocionals 

necessàries per saber-ho gestionar.

Com a conclusió de l’anàlisi, es pot afirmar que molts dels problemes que afecten la societat 

actual (consum de drogues, violència, prejudicis ètnics, etc.) estan fortament lligats amb una 

falta  d’habilitats  socioemocionals.  Per  això  és  important  que  es  fomentin  recursos  i 

estratègies educatives que permetin una millora d’aquestes destreses. De fet, hi ha evidències  

que els  joves que tenen una major competència emocional i  social  disposen de les eines 

necessàries  per  a  la  prevenció  d’aquestes  conductes,  minvant  la  probabilitat  d’adoptar 

comportaments de risc. Al mateix temps, els permet millorar les relacions amb els altres, 

adequar  la  participació  ciutadana,  una  millor  salud  i  un  benestar,  així  com  arribar  a 

aconseguir l’èxit laboral  (Gil i Cantero, 2013).
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2.4 L’EDUCACIÓ SOCIOEMOCIONAL PEL BENESTAR PERSONAL 

Tenir  una  bona  competència  social  i  emocional  és  fonamental  per  arribar  a  adquirir  el 

benestar  personal.  Però,  què  és  exactament  el  benestar?  Segons  Rafael  Bisquerra  (2007) 

aquest  resideix  en  cinc  dimensions  que  interactuen  entre  elles.  El  benestar  material,  el 

benestar físic, el benestar social, el benestar professional i el benestar emocional.

Per aconseguir el benestar material, és important tenir cobertes les necessitats bàsiques per 

sobreviure, per exemple: tenir roba, poder menjar cada dia, tenir una casa, etc. Seguidament, 

per  obtenir  el  benestar  físic,  és  necessari  garantir  d’una bona salut.  Després,  el  benestar 

social, resideix en el tipus de relacions que es duen a terme amb els amics, la família, els 

companys, etc. És important que les relacions siguin de qualitat, és a dir, evitar les relacions 

tòxiques i interessades. El benestar professional s’obté quan la persona es sent realitzada amb 

la seva contribució laboral. Finalment, el benestar emocional a diferència de la resta, no està 

associat  a  agents  externs,  sinó  que  és  l’única  àrea  controlada  per  un  mateix.  Així,  cada 

persona és responsable de manejar les situacions essent més senzill quan es disposa d’un alt 

coneixement intrapersonal. De fet, s’ha demostrat que les persones amb major resiliència, 

superació i autoestima són les que aconsegueixen un major benestar emocional.

Bisquerra també puntualitza que hi ha persones que treballen la feina somiada, tenen fama 

social, disposen d’una bona salut i un bon nivell econòmic però, no se senten realitzades i/o 

felices. És a dir, els factors externs són apropiats però, internament, es poden sentir emocions 

com la por, la confusió, el rancor, etc. que no permeten gaudir de la resta de benestars. Tot i 

això,  també hi  ha  casos  on els  factors  externs  són perjudicial  (no es  compta  amb molts 

recursos materials,  no es disposa d’una bona salut, el lloc de treball no és el desitjat, etc.) 

però es té un gran entusiasme, visió positiva i ànsies de superació que permeten afrontar les 

barreres amb major facilitat. Al llarg de la història s’han pogut veure persones amb situacions 

tremendament dolentes però amb una gran fotesa emocional que els ha ajudat a superar-les. 

Per tant Bisquerra conclou que, tot i ser cinc les àrees del benestar, l’emocional juga un paper 

clau  damunt  la  resta,  ja  que  segons  el  grau  que  es  té  d’aquesta,  les  altres  es  veuran 

determinades.

D’acord amb aquestes conclusions, es demostra que les escoles han de fomentar el treball en 

el  vessant  intrapersonal,  ja  que  aquesta  resulta  determinant.  Tot  i  això,  altres  científics 

apunten que el  benestar  social  està  molt  lligat  a  l’emocional,  ja  que apareixen constants 

�23



interaccions que s’han de saber manejar per tal d’evitar una pèrdua del benestar emocional. 

És per això que els centres també han de promoure les habilitats interpersonals. 

2.5 LA COMPETÈNCIA SOCIOEMOCIONAL

El  terme  competència  socioemocional  es  pot  entendre  com el  conjunt  de  coneixements, 

capacitats, habilitats i actituds per comprendre, expressar i regular de forma apropiada els 

fenòmens socials i emocionals (Garaigordobil i Peña 2014). Diferents pensadors consideren 

que  la  ignorància  socioemocional  pot  resultar  destructiva  pel  desenvolupament  personal. 

Segons Goleman (1995) el nivell d’intel·ligència emocional (QE) és tan important que en un 

futur  cada  vegada  més  pròxim  acabarà  substituint  el  que  es  coneix  com  a  quocient 

intel·lectual (QI), ja que la societat està composta per molts més factors que els continguts 

curriculars. A més, defensa que les competències socials i emocionals poden ser adquirides i 

millorades per qualsevol persona, donant l’oportunitat a tots els integrants de la societat a 

aconseguir un major benestar personal. 

Goleman (1995) afirma que per arribar a adquirir una bona competència socioemocional s’ha 

de seguir  un procés  de cinc dimensions  que es  van complementant  i  construint  entre  si. 

Aquest és un procés on s’han d’anar treballant les cinc dimensions a cada etapa educativa. 

Les cinc dimensions són les següents:

- Consciència emocional 

- Regulació emocional

- Autonomia personal

- Intel·ligència interpersonal

- Habilitats de vida i benestar

El procés s’inicia amb l’autoconeixement,  és a dir,  aprendre a ser conscient del que està 

passant i sentint.  Això permet conèixer-se un mateix i descobrir el món emocional personal. 

També permet identificar les intencions i motivacions de cada un. Aquest pilar es relaciona 

amb el concepte aprendre a ser. 

Després es treballa l’autoregulació, un cop es coneix un mateix i es comencen a saber quines 

són  les  inquietuds  personals,  és  necessari  començar  a  regular  i  gestionar  el  món intern. 

Aquest segon pilar es relaciona amb el concepte aprendre a fer. 
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En tercer lloc s’inicia l’autonomia, al llarg de la vida es presenten conflictes que no es poden 

evitar i, a vegades, no se sap com s’han de resoldre. El que pretén aquesta dimensió és donar 

les eines necessàries per esbrinar com s’han de resoldre les situacions de manera que no 

afectin a escala emocional fomentant l’autonomia. 

La següent dimensió està enfocada en l’empatia,  que és la capacitat  d’entendre les altres 

persones i  d’ajudar-les  a  través de l’autonomia adquirida a la  dimensió anterior.  Aquesta 

dimensió s’associa al concepte aprendre a aprendre. 

Finalment la quinta és la col·laboració entre la intel·ligència intrapersonal i interpersonal que 

ofereixen un complet estat de benestar social i emocional. 

2.6 PAPER DE LES ESCOLES

L’educació  socioemocional  és  una  innovació  educativa  que  pretén  donar  resposta  a  les 

necessitats socials i emocionals que no queden cobertes amb el model educatiu tradicional. 

La seva finalitat és que els fillets i filletes arribin a desenvolupar una sèrie de competències 

interpersonals i intrapersonals que els ajudin a aconseguir un major benestar personal i social. 

Segons declara la UNESCO (2004) (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la 

Ciència i la Cultura), un bon model educatiu no es pot basar únicament en l’aprenentatge de 

continguts i la seva posterior execució, sinó que ha d’incloure aprendre a conviure i a ser. 

Tot i que el terme educació socioemocional pot semblar un concepte força modern, alguns 

dels trets més característics sempre han estat presents. L’any 2017 Emiliana Rodríguez va 

realitzar tres preguntes a un grup de docents durant una conferència a Mèxic. Va demanar 

amb  quins  alumnes  tenien  major  dificultat  a  l’hora  d’ensenyar,  quines  dificultats 

d’aprenentatge havien tingut ells quan eren petits i, finalment, quines qualitats recordaven 

que havien tingut els mestres que més els havien marcat.

Les respostes més freqüents a la pregunta Amb quins alumnes tens major dificultat a l’hora 

d’ensenyar?, van ser:

- Amb els alumnes que se senten desmotivats per aprendre

- Amb els que no presten atenció a les explicacions

- Amb els que no mostren confiança cap a la figura del docent

Després,  a  la  pregunta Quines dificultats  tenies  quan estudiaves de petit?  Gran part  dels 

docents va respondre aspectes relacionats amb:

- La falta de confiança amb un mateix
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- La falta de motivació cap a certs mestres 

- La desconfiança que es tenia cap a certs docents per la falta d’empatia

Finalment, a la pregunta Quines qualitats recordes que tenia un dels mestres que més t’hagi 

marcat? La majoria coincidien en: 

- Aquells  que  havien  estat  capaços  de  veure  el  positiu  de  cada  alumne  i 

potenciar-ho

- Aquells que estaven disposats a ajudar i a escoltar a l’alumnat en tot moment 

- Aquells que valoraven a cada un dels seus alumnes

Els  resultats  d’aquesta  conferència  demostren  que  l’ensenyament  sempre  ha  tingut  un 

caràcter socioemocional, tot i que no se l’hi ha donat la importància que requereix. Per una 

banda, amb l’absència d’aquesta part socioemocional, ens trobam amb un gran nombre de 

dificultats  d’aprenentatge  relacionades  amb  aspectes  com  la  motivació,  la  confiança, 

l’autoestima, l’empatia, la proximitat, etc. Per altra banda, els resultats de la darrera pregunta 

demostren,  que tots  aquells  docents  que han tingut  en compte el  vessant  socioemocional 

durant  el  procés  d’ensenyament-aprenentatge,  són  recordats  pels  seus  alumnes  com  a 

exemples a seguir. És per això que, davant les evidències del poder que pot desencadenar un 

domini de les habilitats  socials i  emocionals,  aquestes no es poden deixar de banda dins 

l’ensenyament  educatiu,  sinó  que  s’ha  de  fomentar  un  desenvolupament  i  major  domini 

d’aquestes. 

Diversos registres demostren índexs elevats de fracàs escolar, dificultats d’aprenentatge, etc. 

que acaben desencadenant estats emocionals negatius, com l’apatia, la depressió i, en alguns 

casos, poden arribar a intents de suïcidi.  Tots aquests problemes estan relacionats amb el 

desequilibri emocional que reclama una forta atenció del sistema educatiu, ja que la finalitat 

d’aquest és el ple desenvolupament de la personalitat dels fillets i filletes així com el benestar 

individual.  En cas de no donar resposta a aquestes demandes, l’objectiu principal del sistema 

educatiu quedaria sense cap valor. És per això que l’educació socioemocional pretén donar 

resposta a través d’un aprenentatge multidisciplinari que treballa diferents conceptes com els 

tipus d’emocions que es poden experimentar, els valors que han d’estar presents dins una 

societat de qualitat, les actituds que són fonamentals per créixer com a persones, analitzar, 

comprendre i regular les emocions, manejar situacions complexes de forma constructiva i 

ètica, etc. 
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L’ensenyament socioemocional  és un procés educatiu continu i  permanent que ha d’estar 

present dins el currículum educatiu al llarg de les activitats que es realitzen. Les escoles són 

zones d’interacció social on, segons exposa Bandura (1977) (extret de Repetto i Pena, 2010) 

a la Teoria de l’aprenentatge vicari, els fillets imiten els comportaments que observen. És per 

això  que  els  docents  han  d’estar  preparats  i  mostrar  una  actitud  de  domini  d’aquestes 

habilitats així com han d’estar en constant formació per donar una intervenció de qualitat. 

Pel que fa a les metodologies a seguir, convé destacar les aportacions del counseling i les 

dinàmiques de grups amb activitats que potenciïn una major regulació i reflexió. És important 

deixar clar durant aquest ensenyament que no s’ha de confondre el terme regulació emocional 

amb  la  repressió  emocional,  ja  que  la  repressió  pot  desembocar  conseqüències  fatals, 

d’aquesta manera el que s’ha d’aconseguir és un complet control i maneig de les emocions 

per evitar la repressió. També s’han de promoure tècniques concretes com el diàleg intern, el 

control  de  l’estrès  a  través  de  diferents  tècniques  (relaxació,  meditació,  respiració,  etc.), 

l'assertivitat  amb  autoafirmacions  positives,  etc.  (Repetto  i  Pena,  2010).  Finalment,  els 

sistemes educatius actuals, cada cop més centrats en un progrés inclusiu, es poden beneficiar 

molt de les diferents activitats que tinguin l’objectiu del desenvolupament socioemocional,  ja 

que el  fet  de comptar  amb agrupaments  heterogenis  permet  una major  comprensió de la 

diversitat que forma la societat. 

EL DESENVOLUPAMENT SOCIOEMOCIONAL EN FILLETS AMB TEA

L’educació socioemocional és un aspecte fonamental pel desenvolupament personal però, per 

què no s’ha introduït abans a les escoles? Segons Rodríguez (2017) això es deu principalment 

perquè anys enrere no hi havia una total confiança en el fet que, aspectes com les emocions o 

la  personalitat,  es  poguessin  modificar  o  entrenar.  Encara  menys  s’imaginava  que  es 

poguessin plantejar diferents metodologies que permetessin aquests canvis des de l’escola. 

Avui dia,  molta gent considera que el seu caràcter i  comportament és fix però existeixen 

diverses investigacions sobre la plasticitat del cervell que han obert un nou panorama que 

demostra que el món intern de cada persona, és a dir, els diferents estats mentals i emocionals 

de cada un, es pot modelar. 
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Anys enrere, els científics  consideraven que el cervell no canviava després de la infància, 

que aquest estava programat de forma fixa des del moment del naixement fins a l’edat adulta. 

Tot i això, els resultats actuals demostren que aquesta teoria no és certa, sinó que el cervell 

canvia  a  través  dels  nous  aprenentatges  i  hàbits  que va  adquirint  amb el  pas  del  temps. 

Aquests estudis anomenen aquesta propietat del cervell neuroplasticitat. La informació del 

cervell viatge a través d’impulsos nerviosos que varien segons cada persona, d’acord amb els 

hàbits i formes de pensar, sentir i fer de cada un. Cada cop que s’experimenta una mateixa 

reacció  com  a  resultat  d’una  mateixa  experiència,  la  conducta  que  s’associa  a  aquesta 

experiència es va enfortint fins a convertir-se en un hàbit. Ara bé, en el moment que apareix 

una nova resposta,  s’obre  una nova via  que  permetrà,  en  cas  de  repetir-se  aquesta  nova 

resposta,  crear un nou hàbit. A major freqüència i amb el pas del temps,  la primera via 

desapareix i aquesta queda reemplaçada per la nova.

Aquest procés de reprogramació del cervell obre les portes a les persones amb TEA de poder 

adquirir noves habilitats en les situacions que presenten major dificultat i, així, aconseguir 

una millora de qualitat de vida. 

Diferents especialistes afirmen que, tot i no haver-hi tractament per aquest trastorn, existeixen 

diferents mètodes d’intervenció que ajuden a aprendre aquestes noves habilitats. Una de les 

intervencions amb major èxit és l’Anàlisi conductual aplicada (Rosangela, Roxana María, 

Arlet, Liset i Zenia, 2018) que es basa en l’aprenentatge operant i té l’objectiu de modificar 

els comportaments d’importància.

Un estudi realitzat a Múrcia entre el 2006 i el 2008 va analitzar la neuroplasticitat durant el 

procés  d’adquisició de nous hàbits  en fillets  amb TEA (en ser  un estudi  iniciat  el  2006, 

l’alumnat està dividit segons la classificació del DSM-IV).

Al principi de l’estudi,  els fillets van realitzar una prova on havien d’identificar diferents 

emocions i creences d’altres persones, amb diferents graus de dificultat, així l’investigador 

podia conèixer quines eren les destreses emocionals inicials  de cada fillet.  Després de la 

intervenció, es va tornar a fer la mateixa prova i es van comparar els resultats finals amb els 

inicials.  La  conclusió  d’aquest  estudi  és  que  la  intervenció  realitzada  millora  el 

reconeixement de les emocions i creences en els fillets amb qui s’ha treballat. Malgrat això, 

els resultats evidencien que el punt d’inici i l'amplitud dels avenços es veuen determinats 

segons  el  tipus  d’autisme  que  presenta  cada  fillet.  Així,  els  alumnes  amb  Asperger, 
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considerada la classificació més lleu, mostren un major grau d’identificació i progrés que la 

resta de companys. Aquest estudi recolza la hipòtesi  que l’adquisició de nous hàbits en fillets 

amb autisme és possible a través de la neuroplasticitat  i  que,  per tant,  la  neuroplasticitat 

permet una millora d’aquestes habilitats. Tot i això, no s’ha d’oblidar que els TEA presenten 

un dificultat real i que els progressos sempre es veuen determinats segons les capacitats de 

cada infant (Lozano, 2011) .  2

Un  segon  estudi  realitzat  a  Espanya  l’any  2011  pretén  demostrar  que,  els  nous  hàbits 

aconseguits a través de la neuroplasticitat, promouen una major autonomia dels infants amb 

TEA. Igual que a l’estudi anterior, es va realitzar una prova de nivell a l’inici i una després de 

la intervenció. En aquest cas, la prova final manté el mateix grau de dificultat que durant les 

intervencions però, es canvien les imatges, les històries i els contextos, evitant així que els 

fillets  responguin  per  memorització  i  ho  facin  perquè  realment  comprenen  el  que  se’ls 

presenta. Per analitzar els resultats d’aquest estudi, s’inclouen experiències des del punt de 

vista de les famílies i dels mestres d’aquests fillets. Entre elles, Lozano, Sherezade i Cerezo 

(2014, p.11) aporten els següents comentaris:

Família: “Ahora, Sergio se fija más y atiende mejor a las caras de las personas. Un día me preguntó 

por qué estaba enfadada. Me comentó que tenía la boca de enfado como en el CD. Para contrarrestar 

mi enfado, Sergio me dio un beso. Situaciones como esta antes no pasaban y ahora ocurre más a 

diario”.

Mestra: “Es como si Lucía se fijase más en las caras de los demás. Además esta apreciación me la 

comentan distintos profesores que trabajan con ella”

 

A part  de les proves realitzades als  fillets  per avaluar el  progrés individual,  també es va 

realitzar un qüestionari a les famílies i als docents més propers sobre les habilitats de cada 

fillet .3

Una evidència que mostra el gràfic de resultats és que a l’inici, tant pares com docents es 

troben  força  igualats.  En  canvi,  en  l’avaluació  final,  quan  el  fillet  és  més  autònom,  les 

 Mirar annexos Taula 1. Rendimiento en la comprensión de emociones y creencias (Lozano, 2011)2

 Mirar annexos Gràfic 1. Puntuació del qüestionari valoratiu de les habilitats socials i emocionals: docents i 3

família de l'alumne amb TEA (Lozano, Sherezade i Cerezo, 2014)
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famílies noten un major progrés que els docents. En els resultats d’aquest estudi, és important 

observar que tant la família com els professionals han de treballar en equip, ja que la família 

permet  aportar  informació  important  als  professionals  sobre  el  comportament  que  duu  a 

terme el seu fill o filla durant totes les hores que no està a classe, mentre que el professional 

els proporciona diferents recursos i suport.  

Finalment, un tercer estudi realitzat a Espanya l’any 2008 valora la millora de la competència 

socioemocional. Aquest proposa una intervenció des d’un Software informàtic utilitzant les 

TIC, la qual cosa suposa un recurs força estimulant i motivador. En aquest estudi s’analitzen 

cinc fillets d’entre 4 i 8 anys. Els resultats obtinguts després de la intervenció proposada és 

una millora de les habilitats socials i emocionals de tots els fillets. A més, es poden observar 

canvis força significatius (Lozano i Alcaraz, 2009) .4

Com a conclusió dels diferents estudis, es pot apreciar en els tres casos que els fillets van 

construint nous esquemes mentals que, amb la repetició i el temps, els permeten adquirir nous 

hàbits  que  són  essencials  per  un  bon  desenvolupament  personal,  essent  aquestes  les 

característiques principals que, ara com ara, defineixen la neuroplasticitat. 

Els resultats també posen en manifest que, encara que el vessant socioemocional sigui una de 

les àrees amb major dificultat pels TEA, amb diferents intervencions de qualitat els fillets  

progressen i s’aproximen, dins les diferents capacitats individuals, a una major competència 

socioemocional. 

És per això que les escoles no han d’abandonar l’ensenyament socioemocional en els fillets 

amb TEA, ja  que està  demostrat  que si  s’utilitzen les  estratègies  apropiades,  és  possible 

aconseguir  una  millora  en  les  habilitats  socioemocionals  d’aquests  fillets.  Tenir  un  bon 

domini socioemocional és fonamental per evitar conductes de risc, tenir un major benestar 

personal,  saber reconèixer quins són els interessos personals i  què és el  que els fa sentir 

feliços,  saber gestionar les emocions davant contextos que no es poden evitar, etc. De fet,  

pels fillets i filletes amb autisme, obtenir un major coneixement i domini de les habilitats 

socials i emocionals els suposa un gran ajut per desenvolupar-se, ja que una desconeixença 

  Mirar annexos Taula 2. Resultat dels participans en l'escala valorativa d'habilitats emocionals i socials (Lozano i 4

Alcaraz, 2009)
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d’aquests dos vessants els pot provocar situacions que no comprenen i, per tant, s’obté un 

efecte  contrari,  augmentant  l’angoixa,  la  falta  d’autocontrol  i  la  sensació  d’emocions 

confuses. És per això que l’educació socioemocional s’ha d’utilitzar com una eina que permet 

als fillets amb TEA una resposta a tots els interrogants que els puguin sorgir i els permet 

desenvolupar les eines necessàries per aconseguir aquesta millora de comprensió de tot el que 

els envolta i arribar a desenvolupar estratègies que els permetin ser competents en aquesta 

àrea. 

ESTRATÈGIES D'INTERVENCIÓ DES DE L'AULA (MENORCA)

Tot i que hi ha diferents estratègies d’intervenció (manuals, aplicacions amb les TIC, sessions 

amb animals, etc.) per la identificació de les emocions i les creences, com es pot arribar a 

aconseguir que un fillet amb autisme sigui competent socioemocionalment? És a dir, quines 

intervencions específiques s’han de dur a terme perquè un fillet o filleta autista arribi a ser 

autònom amb les diferents habilitats que posseeix? 

És important que les estratègies d’actuació s’ajustin a un entorn natural pels fillets, ja que una 

de les majors dificultats que presenten és aplicar els aprenentatges a diferents contextos. En 

els  moments  que  els  resultats  de  diferents  intervencions  no  s’aconsegueixen  aplicar  a 

diferents contextos, pot ser a causa d’un ensenyament de diferents normes instructives per la 

superació de tasques concretes però que realment no s’ha obtingut una plena adquisició de les 

diferents habilitats (Lozano i Alcalaz, 2009). 

Per altra banda, una estratègia exitosa és a partir de l’autoconeixement i identificació. Els 

fillets amb autisme senten emocions i viuen experiències que no els agraden, per tant, s’han 

de promoure activitats on les experiències directes estiguin presents i, després, es reconeguin, 

ja que parlar de conceptes abstractes com la felicitat, la rabia, etc. és molt complex, inclòs per 

les persones sense autisme, ja que cada persona les viu de manera diferent. Per això, en el 

moment que es saben identificar les mateixes emocions, es poden seguir desenvolupant noves 

estratègies.  

Les  teràpies  assistides  amb  animals  demostren  resultats  força  enriquidors  amb 

l’experimentació de diferents situacions i emocions i la posterior identificació de com s’han 

sentit  durant  aquest  temps,  ja  que les  sensacions que s’experimenten són molt  intenses i 
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pures. Un estudi realitzat amb fillets amb TEA i gossos conclou que els gossos ajuden als 

fillets amb autisme a confiar, alliberar-se de l'estrès, preocupar-se per la vida de l’altre i, fins i 

tot, abandonar zones de confort i mantenir un estat d’humor molt més estable. A més, destaca 

que es potencien aspectes com l’autoestima, la responsabilitat i els lligams afectius  Claverol 

et al. (2017).

Actualment, a Menorca, els recursos i estratègies que es duen a terme en l’àmbit social i des 

de l’escola, que permeten el foment de l’autonomia i competència socioemocional són força 

complets  (TEA Menorca,  grups de suport,  blogs de professionals,  blogs de pares,  xarxes 

socials, associacions familiars, diferents gabinets privats, suport Ib-Salut….). 

A més dels recursos comentats, per obtenir més informació s’ha contactat amb familiars i 

professionals, una mestra de suport i una psicòloga infantil. 

El fet de comptar amb la visió de la família permet observar si les estratègies que es duen a 

terme  també  són  eficaces  durant  les  hores  de  casa,  és  a  dir,  quan  es  surt  del  context 

d’intervenció, saber si el fillet és capaç de realitzar les tasques de forma autònoma. És molt 

important que les famílies segueixin un procés d’intervenció des de casa i s’actualitzin en tot 

el que sigui possible. Tot i això, no sempre col·laboren de forma activa i tenen una motivació 

molt  baixa  sobre  el  futur  dels  seus  fills,  creant  una  gran  barrera  per  la  millora  general 

d’aquests  fillets,  ja  que  el  que  les  expectatives  que  tinguin  els  altres  també  es  veuran 

reflectides en les que tingui el  fillet  sobre ell  mateix.  Per altra banda,  una negació de la 

realitat pot impedir que els fillets rebin tots els suports que realment necessiten excloent-los 

del dret d’una educació de qualitat i igualtat. Quan les expectatives no s’ajusten a la realitat, 

no permeten al fillet adquirir suficients habilitats per moure’s de forma autònoma. 

La relació entre famílies i equip professional ha de ser fonamental per garantir el millor pel 

fillet.  Les  diferents  estratègies  d’intervenció  poden  variar  per  adaptar-se  al  màxim a  les 

demandes  individuals  de  cada  persona.  Al  mateix  temps,  en  haver-hi  diferents  graus 

d’afectació en cada fillet, s’han de valorar els diferents progressos individualment. 

Seguidament, segons les diferents trobades informatives realitzades entre els professionals i 

familiars, s’ha realitzat una recollida d’estratègies d’intervenció per aconseguir un foment de 

diferents habilitats socioemocionals que poden ajudar als fillets amb TEA aconseguir una 

major autonomia i competència socioemocional, sempre dins les capacitats i inquietuds de 
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cada fillet.

A) FOMENT DE LA COMPETÈNCIA SOCIAL

Pels fillets amb TEA pot ser molt difícil comprendre les interaccions socials i fer-ne un bon 

ús,  per això, un bon punt de partida és ensenyar explícitament quines són les normes de 

convivència. Per exemple, saludar a la gent quan s’arriba a un lloc, donar les gràcies després 

de demanar ajuda, dir adéu per acomiadar-se, etc. Aquestes normes de conducta, que la gent 

aprèn de forma intuïtiva, s’han d’anar practicant fins convertir-les en hàbits.

LA COMUNICACIÓ 

Un  dels  vessants  principals  dins  les  interaccions  socials  és  la  comunicació.  El  tipus  de 

comunicació que es dugui a terme s’ha de tenir en compte des de dos àmbits. La comunicació 

verbal i la no verbal. 

Per  una banda,  pel  que fa a  la  comunicació no verbal,  els  fillets  amb TEA acostumen a 

presentar  una  absència  de  llenguatge  no  verbal.  En  aquests  casos,  es  pot  introduir  una 

intervenció memorística on, segons la paraula que es reprodueix, aquesta s’associï amb un 

gest  fix.  Per  exemple,  cada  cop  que  es  digui  la  paraula  escoltar,  el  fillet  agafa  l’hàbit 

d’acompanyar la paraula amb el gest d’assenyalar-se l’orella.  D’aquesta manera, els nous 

hàbits van associats a l’assimilació paraula - gest. 

També s’ha de tenir en compte que les comunicacions cara a cara a vegades suposen una 

situació estressant. És per això que alguns fillets augmenten les gesticulacions no controlades, 

com per exemple el  sacsejament de mans.  Una intervenció de foment d’un nou hàbit  en 

aquests casos consisteix en, cada cop que el fillet es senti nerviós, posi les manes a la butxaca 

o aguanti un objecte. 

Per altra banda, la comunicació verbal es divideix en dos rols: el fillet com emissor i el fillet 

com a receptor. 

En els moments que el fillet actua com emissor, és habituals que mantenguin converses amb 

temàtiques molt específiques de forma obsessiva. És important conèixer quin és l’interès que 

el desperta aquesta temàtica per així poder destinar un moment específic del dia a poder-ne 
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xerrar. D’aquesta manera, es pot elaborar un horari amb un horari rígid on es pugui destinar 

xerrar únicament de la temàtica desitjada i, en cas de xerrar-ne en un altre moment, recordar-

li que el moment de parlar-ne no és més tard. Amb el pas del temps, es pot anar de reduir 

gradualment el temps dedicat a parlar de la temàtica però, sense arribar a eliminar-ho.

També és important en aquests casos prestar molta atenció al fillet i mostrar una bona actitud 

en  els  moments  que  xerra  d’altres  temàtiques.  Així  es  pretén  aconseguir  un  reforçament 

positiu d’aquestes per tal que es convertesquin en un nou hàbit.

Finalment, s’ha d’analitzar si la temàtica obsessiva és socialment acceptada, en cas de no ser 

així, s’ha de treballar amb quines persones en pot xerrar i amb quines no.

Es  pot  utilitzar  el  mateix  mètode  per  les  preguntes  repetitives,  tenint  en  compte  que  a 

vegades,  aquestes,  són  una  manera  d’alliberar  l’estrès  del  fillet  i  s’ha  d’analitzar  si  està 

succeint una situació que el pugui estar angoixant.

També, quan el fillet actua d’emissor es donen casos on no es controla el to i ritme de veu que 

s’utilitza. El mateix passa amb el registre de formalitat.

Pel que fa al to de veu, es poden utilitzar materials com vídeos i gravadores per realitzar  la 

intervenció. Amb el consentiment del fillet i la família, es pot gravar la veu del fillet quan està 

parlant i després escoltar-ho amb companyia d’algú amb qui senti confiança. En el moment 

d’escoltar-ho es pot demanar al fillet si considera que xerrava molt de pressa o molt lent i si 

considera que el to és massa fort o massa fluix. 

Pel que fa a l’ús del registre,  es poden utilitzar gravacions dels seus companys o,  inclòs 

pel·lícules. Després de mirar-les, juntament amb una persona amb qui es senti còmode, es pot 

analitzar  com han actuat  les  diferents  persones  segons  el  context  on  es  troben (paraules 

utilitzades, moviment del cos, etc.). En acabar, es pot realitzar un guió/graella de diferents 

expressions  que  s’utilitzen  segons  el  context  i  anar-les  posant  en  pràctica  fins  que  es 

convertesquin  en  hàbits.  El  fet  d’utilitzar  un  vídeo en  lloc  de  l'anàlisi  d’una  situació  en 

directe,  permet  al  fillet  tornar  a  veure  les  actuacions  que s’han dut  a  terme.  També,  per 

aquells fillets que els resulti angoixant estar amb altres persones, el vídeo els permet estar 

acompanyats únicament de la persona amb qui senten major confiança.

 Per altra banda, quan el fillet adopta el paper de receptor, és molt important que adquiresqui 

l’hàbit d’avisar cada cop que no comprèn el que se l’està dient o que considera que s’està 

dient una cosa inapropiada, ja que a vegades es poden malinterpretar diferents comentaris i, 
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avisant, es poden repetir de manera més literal. 

En els diferents casos, com més oportunitats es tinguin per anar experimentant les noves 

habilitats més es fomentarà la nova via per adquirir el nou hàbit. Per tant, és important animar 

al fillet o filleta a participar en totes les activitats socials possibles.  

LES AMISTATS

Els fillets amb TEA, encara que no sempre es pugui observar a simple cop d’ull, tenen el 

desig de tenir  una amistat.  A vegades,  el  problema principal  és  la  falta  d’estratègies  per 

iniciar-les o per mantenir-les. Per això és fonamental adquirir una sèrie d’hàbits que puguin 

contribuir en aquesta àrea. 

Els  fillets  i  filletes  amb  autisme  no  tenen  una  conscienciació  automàtica  sobre  els  seus 

sentiments, de la mateixa manera tampoc pensen amb els sentiments dels altres de forma 

instantània.  Això provoca que en etapes com l’adolescència,  on les  amistats  cada cop es 

basen més amb aspectes com l’empatia i la comprensió, la falta d’interès per les situacions 

dels altres, acabi perjudicant l’amistat. Alguns hàbits que es poden adoptar com a rutines és 

fer preguntes com: Com estàs? Què has fet el cap de setmana? Què t’agrada fer? etc. En 

aquests casos, el fillet amb TEA adopta aquestes preguntes com hàbits rutinaris que potser no 

el desperten l’interès però, per l’altra personal, són ben rebuts. 

Dins els aspectes de les amistats, també és important fer un  gran treball en el reconeixement 

de les expressions facials principals. En el moment que es domina aquest reconeixement, es 

pot explicar al fillet que, a vegades, les persones fan bromes i que s’ha de prestar atenció a 

l’expressió de la cara. Tot i que aquest pot ser un dels hàbits més dificultosos, es pot fer una 

iniciació amb situacions sobreactuades per poder identificar si es tracta d’una broma o no. En 

cas de dubte, s’ha de remarcar l’hàbit de demanar a l’altra persona a què es refereix.  

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per poder adquirir un bon hàbit de resolució de conflictes és fonamental que primer es puguin 

comprendre. Per fer-ho, és important que les intervencions que faci el docent o professional 

davant aquestes situacions sigui xerrar de forma clara i el més tranquil·la possible, ja que 

pujar el to de veu i utilitzar expressions i gestos forçats pot interferir en la comprensió del 
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problema.

Les situacions quotidianes resulten angoixants pels fillets amb TEA. Per això, en els moments 

on hi ha tensió com en els conflictes, una estratègia que pot ajudar a evitar que augmentin els 

nivells  d’angoixa  és  decantar  la  vista  de  la  persona  que   gesticula,  ja  que  alguns  fillets 

escolten i senten millor quan no presten atenció als senyals no verbals. Tot i això, en les 

situacions on l’altra persona està molt alterada, un altre hàbit que es pot adoptar és anar-se’n 

de l’habitació i  no xerrar  amb l’altre  fins que hagi  passat  un temps determinat  i  els  dos 

estiguin més tranquils. 

Davant les situacions on ja hi ha una persona enfadada, el més possible és que el fillet tingui 

dificultats per actuar de manera natural o intuïtiva, però se’l poden mostrar hàbits de conducta 

de com actuar davant aquestes situacions. Per mostrar aquest hàbit es poden fer assajos amb 

diferents  jocs  de  rol.  També es  pot  comptar  amb un  guió  sobre  què  no  s’ha  de  fer  per 

empitjorar la situació. 

EL CONTACTE FÍSIC

Les situacions de contacte físic poden resultar força tenses pels fillets amb TEA, sobretot 

aquelles on el contacte es produeix de forma inesperada. En aquests casos, s’han d’adoptar 

dos tipus d’hàbits. Un durant el contacte físic i un després del contacte. 

Pel que fa al moment del contacte físic, és important que els fillets adoptin l’hàbit d’avisar als 

altres, amb expressions que poden ser treballades amb anterioritat, que no els agrada que els 

toquin. Després, si la situació els ha resultat molt angoixant, es poden treballar hàbits de 

relaxació i respiració per fer minvar l’estat alterat.

Per altra banda, s’ha d’anar treballant una major tolerància al contacte físic per minvar les 

situacions anteriors. Un bon mètode d’intervenció es pot iniciar amb massatges amb parella. 

En un inici el fillet ha d’informar a la seva parella sobre quines zones del cos accepta que se’l 

faci el massatge. Després, amb el temps i de forma gradual, es pot anar introduint una nova 

parella, fins a arribar al punt que toleri que el toquin companys de classe amb els que no té 

molta relació.
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B) FOMENT DE LA COMPETÈNCIA EMOCIONAL

Tal  com  defensa  Goleman  amb  els  diferents  pilars  de  la  competència  emocional,  és 

fonamental iniciar aquest procés en el coneixement del món interior de cada un. Per això, 

s’ha de començar pel punt de conèixer les diferents emocions i  saber identificar-les quan 

s’experimenten. Un bon mètode per aprendre a reconèixer-les en un mateix és experimentar-

les. Per això diferents propostes com la hipoteràpia són molt positives en aquests casos, ja 

que les emocions que s’experimenten són molt fortes. Amb el pas del temps, un cop es saben 

diferenciar  les diferents sensacions i  se’ls  assigna un nom,  el  fillet  anirà acumulant  una 

memòria d’experiències emocionals que el permetran relacionar una experiència viscuda amb 

el nom de cada emoció. Una estratègia d’intervenció per recordar les emocions que s’han 

viscut durant experiències concretes és elaborar un diari on s’expliqui què s’ha fet i sentit al 

llarg del dia. 

LES SITUACIONS IMPREVISTES I/O NOVES

Les noves situacions són força complexes per la majoria de les persones, però sobretot pels 

fillets amb TEA. Una estratègia que pot ajudar a superar l’angoixa que provoquen aquestes 

noves situacions és disposar d’un objecte conegut que els transmeti calma, per exemple la 

seva jugueta preferida. Un altre aspecte positiu a considerar és obtenir informació sobre què 

passarà. Per exemple, si es va de viatge, explicar tot el que passarà al llarg del primer dia. Per 

tant, per arribar a adquirir l’hàbit, es pot acostumar al fillet al fet que quan està acompanyat 

d’un objecte que pot tenir en tot moment i/o està suficientment informat, no té per a què 

preocupar-se. 

Per altra banda, quan es donen situacions que no es poden planificar amb anterioritat, com per 

exemple el renou sobtós d’una tempesta o d’uns focs artificials, és necessari anar exposant 

gradualment al fillet a aquests renous, per tal que vagi incrementant la tolerància i,  en el 

moment que succeesquin, la reacció sigui menor. També, durant els moments d’exposició de 

prova  es  poden  anar  mostrant  estratègies  de  relaxació  com  la  visualització  d’un  espai 

tranquil, respiracions profundes, etc. fins que es convertesquin en un hàbit de resposta. 
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AUTOCONTROL

Arribar a l’autocontrol  emocional  no és una tasca senzilla,  de fet,  moltes persones sense 

autisme segueixen tenint dificultats. 

Els fillets amb autisme viuen les situacions quotidianes amb una gran intensitat, això fa que la 

càrrega emocional  que duen a  damunt  sigui  molt  potent  i  que,  davant  situacions que no 

controlen,  emetin  respostes  explosives.  És  per  això  que  és  necessari  treballar  amb  el 

reconeixement de l’estat que es troba el món intern per poder anticipar-se a l’explosió. Tot i 

això, depenent de la situació en que es trobi el fillet, aquesta tasca serà més senzilla o més 

difícil. 

Pels moments que el  fillet es pot adonar que s’estan vivint una sèrie de situacions que no li 

agraden i que, per tant, està a punt de reaccionar de manera explosiva, s’han de promoure 

intervencions que li permetin autoregular-se en el moment que ho detecta. Els millors hàbits 

que es poden desenvolupar per aquests moments són abandonar la sala on s’està produint 

aquesta  frustració  per  anar  a  un  altre  lloc  i  tranquil·litzar-se,  avisar  a  algú  del  que  està 

passant, etc. 

Per altra banda, quan el moment d’explosivitat no s’ha pogut evitar, s’ha d’avisar al fillet 

sobre l’estat que es troba i  aquest ha d’anar adoptant l’hàbit  de tranquil·litzar-se amb els 

mètodes explicats anteriorment. 

És important que cada cop que hi hagi una reacció d’aquest tipus, un familiar, professional o 

persona de confiança xerri amb el fillet i intenti analitzar els motius pels quals s’ha sentit així, 

amb l’objectiu de crear una previsió el pròxim cop que experimenti aquests pensaments. Tot i 

això s’ha de tenir en compte que aquestes explosions també poden ser a causa d’un problema 

que s’ha tingut fa temps i que no s’ha pogut solucionar. Per això es pot adoptar l’hàbit de 

dedicar una hora concreta al dia per explicar tot el que han viscut al llarg del matí, de manera 

que les emocions no quedin reprimides. 

INDEPENDÈNCIA PERSONAL

En molts casos de fillets amb TEA, la presència de l’adult actua com un suport que, en el 

moment que es retira, no permet que el fillet continuï amb el que estava fent, inclòs quan la 

tasca és senzilla. Això es deu principalment al fet que molts fillets tenen una gran falta de 
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confiança en ells mateixos i es senten més segurs quan hi ha un adult. És per això que s’ha de 

dedicar un temps al dia a realitzar activitats on tenen un gran domini i es puguin sentir els 

protagonistes sense l’ajuda d’un adult. Això aconseguirà que a poc a poc vagin adoptant un 

major autoconcepte i adoptin una major seguretat. 

És important també que cada cop que es realitzi una tasca de forma autònoma es doni un 

feedback positiu, encara que la tasca presenti algunes errades. 

AUTOCONSCIÈNCIA

Finalment,  una  de  les  grans  preocupacions  dels  familiars  i  especialistes  és  el  fet  de 

l’autoconsciència  del  trastorn.  Arriba  un punt  del  desenvolupament  que els  fillets  prenen 

consciència que són diferents de la resta. Això acostuma a estar seguit per un període on en 

resten importància o culpen a la resta.  Aquest  moment d’autoconsciència pot  aparèixer a 

diferents edats. 

En cada cas, correspon als pares la decisió de comunicar o ocultar-ho als seus fills. Tot i això, 

sempre es pot plantejar aquesta possibilitat  als pares en el  moment que es considera que 

s’està convertint en un tema que influeix. L’instant que les famílies decideixen que volen 

informar al seu fill/a és possible que necessiti el consell d’altres professionals per trobar la 

millor manera de preparar i donar suport al fillet. 

Segons  si  el  fillet  és  conscient  o  no  del  trastorn  es  poden  dur  diferents  intervencions 

d’autoconsciència. 

En cas de no saber-ho, és recomanable xerrar a classe de les diferències individuals de cada 

persona i sobre com això permet que tothom sigui únic. També es poden utilitzar sessions 

d’assessorament on s’animi al fillet a comentar qualsevol aspecte que l’inquieti.

Per altra banda, quan el fillet ja coneix el trastorn, s’ha d’oferir amb freqüència oportunitats 

per discutir amb algú amb qui confiï sobre les implicacions que comporta aquest trastorn. 

També és recomanable que aquestes trobades es puguin realitzar de tant en tant amb persones 

que també tenen TEA, siguin majors o menors, ja que l’experiència de cada un pot resultar 

molt  enriquidora.  Finalment,  també  se  l’han  de  proporcionar  diversos  materials  sobre  la 

temàtica (articles, documentals...).
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Finalment  per  concloure  les  diferents  intervencions,  és  important  promoure  entre  els 

companys de classe, sempre amb el consentiment de les famílies, un sentiment de tolerància i 

comprensió de la situació. Es pot crear un ambient més relaxat i tolerant quan els companys 

de classe coneixen les dificultats i brinden el seu suport. Així, es dóna l’oportunitat d’anar 

progressant les diferents habilitats dins un context més tranquil i confortable. 

CAMÍ CAP A LA INCLUSIÓ

L’escola, juntament amb la família, són les bases que fomenten la societat. És per això que 

per voler arribar a una societat inclusiva és fonamental iniciar aquest procés a les aules.

Segons Echeita (2008, p.1) defineix la inclusió educativa com: “el derecho a la educación 

exige  garantizar  que  todos  los  niños  tengan acceso  a  una  educación  [...]  de  calidad  con 

igualdad de oportunidades”.  Així  la  inclusió s’ha de veure com un procés escolar  on els 

sistemes  educatius,  cada  cop  més  conscienciats  sobre  aquesta  importància,  promoguin 

estratègies centrades en el progrés de cada un dels alumnes, tenint en compte les diferents 

necessitats i promovent la diversitat com a motor de tot aprenentatge. 

El terme inclusió és força recent, s’ha de tenir en compte que des de fa pocs anys, s’està 

adoptant  la  concepció d’eliminar  la  segregació a  les  aules,  on es  divideixen els  alumnes 

segons les diferents necessitats educatives. Els fillets neixen sense perjudicis però, per què els 

adults estan carregats d’ells? En la majoria dels casos, els prejudicis són el resultat de la 

desconeixença, agafant la concepció que el desconegut és estrany i, inclòs, pot ser perillós. 

L'educació basada en la segregació fomenta la desconeixença de les persones que presenten 

majors necessitats educatives i, en conseqüència, augmenten els prejudicis cap aquests. En 

canvi,  en un sistema educatiu on els  agrupaments d’aula es  poden fer  el  més heterogeni 

possible donant el dret d’igualtat de totes les persones per damunt de les diferents necessitats 

que es puguin presentar, elimina de soca-rel els possibles prejudicis, ja que els fillets des de 

petits aprenen a conviure dins la diversitat i els seus ulls van molt més enllà de l’etiquetatge 

ofert per les escoles/societat. Com afirma Echeita (2008, p.5): 

“La inclusión debe verse como un proceso de reestructuración escolar relativo a la puesta en marcha, 

precisamente, de procesos de innovación y mejora que acerquen a los centros al objetivo de promover 
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la presencia, la participación y el rendimiento de todos los estudiantes de su localidad ―incluidos 

aquellos más vulnerables a los procesos de exclusión―, aprendiendo de esa forma a vivir con la 
diferencia y a mejorar gracias, precisamente, a esas mismas diferencias entre el alumnado”.  

 
 

Un cop establerta la importància de la presència, participació i progrés de totes les persones, 

aquest  treball  de  fi  de  grau  està  enfocat  en  el  progrés  de  les  persones  amb  TEA.  Les 

estratègies d’intervenció per aconseguir una millora de les habilitats  socioemocionals són 

molt diverses, de fet, cada fillet és diferent i pot ser que una estratègia  funcioni per un fillet 

però que per un altre perdi la seva eficacia. Tot i això, el que sempre s’ha de tenir en compte 

és que aquestes estratègies d’intervenció tinguin l’objectiu de fomentar el progrés de tots els 

fillets  des  d’un  vessant  inclusiu,  ja  que  en  el  moment  que  el  fillet  aprèn  les  diferents 

estratègies des d’un entorn totalment descontextualitzat, les intervencions perden tota la seva 

funcionalitat.  L’objectiu  principal  és  que  els  fillets  amb TEA desenvolupin  les  habilitats 

necessàries per aconseguir una major autonomia en les habilitats socioemocionals dins la 

societat  on  viuen,  per  això  és  molt  important  que  tinguin  accés  a  una  educació  on  les 

relacions  amb  els  altres  fillets  estan  present  en  tot  moment  i  es  pugui  utilitzar 

l’experimentació de les noves habilitats en tot moment. En cas de situar el context educatiu 

en un centre especialitzat amb persones amb TEA, els fillets no tenen l’oportunitat de trobar-

se i experimentar amb el que es troben realment dins la societat, de manera que el foment 

d’autonomia en la realitat es veu fortament perjudicat. A més, pel que fa als companys de 

classe, el fet de tenir l’oportunitat de conviure amb un amic amb TEA els permet fomentar 

una  major  empatia  i,  al  mateix  temps,  normalització  del  fet  que  totes  les  persones  són 

diferents i que això és el que fa que la societat sigui normal.  

Són constants els debats sobre quin tipus de model educatiu és més positiu pels fillets amb 

TEA. Una notícia publicada al diari ABC el 18 de febrer del 2019 per Josefina G. Stegmann a 

Madrid  presenta  diverses  opinions  sobre  els  avantatges  i  inconvenients  d’escolaritzar  els 

fillets amb necessitats educatives específiques (NEE) a centres d’educació especial en lloc de 

centres ordinaris. La notícia gira al voltant de la decisió presa pel govern sobre traslladar un 

gran  nombre  d’alumnes  de  centres  d’educació  especial  a  centres  ordinaris.  Davant  això, 

apareix una gran exaltació per part de les famílies que, a més de considerar que el dret de 

decisió no pot recaure sobre el govern, mostren una gran preocupació considerant que els 
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centres ordinaris no són capaços de donar resposta a les diferents necessitats i que per tant, 

els seus fills se senten més còmodes estant tancats en un entorn on els seus companys de 

classe tenen necessitats similars. Davant això, al final de la notícia apareix una reflexió clau, 

els centres d’educació especial compten amb els recursos i mètodes per donar resposta a les 

necessitats  dels  seus  alumnes  (hàbits  d’autonomia,  flexibilitat  davant  les  necessitats, 

acceptació per part de la resta de companys, etc.) contraposant que aquests mètodes no se 

segueixen dins les aules ordinàries. És per això que per arribar a una major inclusió a través 

de  les  escoles  ordinàries  és  fonamental  que  es  doni  pas  a  formes  de  treballar  molt  més 

flexibles  donant  cabuda  a  mètodes  d’intervenció  dels  quals  es  poden  beneficiar  tots  els 

alumnes perquè, a grans trets, consisteix a treballar en una major autonomia i comprensió de 

les diferències socials que només es poden adquirir a través de la pràctica del dia a dia. 

Per concloure aquest apartat, s’ha de tenir en compte que la inclusió és un procés que es troba 

en els seus inicis i que promou el dret de la igualtat de totes les persones garantint un progrés 

personal. És fonamental remarcar que el tipus de societat que es vol aconseguir s’inicia amb 

els més petits, per això les escoles són el punt de partida on es poden treballar els valors 

necessaris per arribar a una major inclusió de totes les persones. Però, per aconseguir aquesta 

meta,  és  fonamental  que  els  centres  ordinaris  promoguin  l’accés  i  progrés  de  totes  les 

persones i fomentin la convivència heterogènia al més aviat possible, eliminant les pors de les 

famílies amb fills amb necessitats educatives específiques. S’ha de tenir en compte que les 

persones NEE presenten unes necessitats reals que han de ser ateses degudament i, en cas de 

no ser així, no s’aconsegueix el progrés individual i s’acaba fomentant la segregació. Per això 

les  escoles  han  de  promoure  estratègies  d’intervenció  i  actuació  reals  amb  valors  on  la 

diversitat  beneficia  a  tots  i  es  deixen  de  banda  els  possibles  prejudicis,  a  més,  les 

metodologies que es duguin a terme a l’aula han de ser molt obertes i flexibles de manera que 

puguin donar resposta a les necessitats individuals que hi hagi dins tot el grup. Per exemple, 

si un fillet amb TEA necessita moure’s constantment, s’han de promoure activitats o rutines 

d’aula on estigui permès aixecar-se i  no obligar als fillets a estar asseguts les 5 hores de 

classe, en cas de tenir un alumne amb la necessitat d’expressar-se, s’han de promoure tasques 

on es permeti xerrar i  no estar tot el temps en silenci. Prohibir als fillets fer el que se’ls 

presenta com una necessitat és contra natura. 
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CONCLUSIONS

Per concloure aquest treball de fi de grau s’han de tenir en compte diferents punts tractats al 

llarg de la recerca.  

En primer lloc, a partir de l’objectiu plantejat a l’inici del treball sobre valorar els possibles 

efectes de l’educació socioemocional en l’alumnat autista, s’ha aconseguit recopilar diferents 

estudis  i  experiències  personals  que  corroboren  no  només  que  aquest  aprenentatge  és 

fonamental per adquirir una major autonomia i competència socioemocional, sinó que també 

s’ha  aconseguit  demostrar  amb les  diferents  recerques  que,  sempre  tenint  en  compte  les 

capacitats  de cada infant,  a  través  d’intervencions de qualitat  és  possible  aconseguir  una 

millora d’aquestes habilitats. Cal destacar que les intervencions que es duen a terme  cerquen 

una millora de les diferents habilitats, tot i això és important motivar als centres ordinaris  

d’adoptar un nou estil molt més obert i flexible que permeti una millora de les dificultats reals  

des d’un entorn heterogeni i normalitzat juntament amb la resta de companys, aproximant-se 

així a un ensenyament molt més inclusiu que resulti beneficiari per a tots llevant les possibles 

angoixes dels familiars amb fills amb TEA. A més, per donar l'oportunitat a tots els fillets de 

tenir accés a un estil educatiu que cerca la inclusió, els centres ordinaris han de donar l'abast 

tots els recursos materials i humans necessaris dins la mateixa aula de referència, de manera 

que les diferents intervencions es puguin mantenir dins el context d'aula. D'aquesta manera, 

els centres ordinaris haurien de comptar amb tots els serveis i mètodes flexibles dels quals 

compte un centre educatiu especialitzar però des d'un context de centre ordinari on es permeti 

al fillet interactuar amb la resta de societat i així tots tinguin l'oportunitat de conviure en un 

entorn heterogeni.   

Seguidament, pel que fa al segon objectiu general sobre les influències posteriors que aquests 

fillets arriben a obtenir a través d’un ensenyament socioemocional, no s’han aconseguit trobar 

estudis científics amb prou validesa. Tot i això, s’ha pogmut contactar amb familiars on el 

pare és TEA i el fill també. El grau que presenten pare i fill és força similar però, han rebut un 

model educatiu molt diferent. Segons la visió de la mare i dona d’aquests, considera que el 

tipus d’educació basada amb les emocions permet al fillet una adquisició d’habilitats molt 

més primerenca que, amb el temps, permetrà al fillet aprendre més estratègies i hàbits que li 

permetran una major competència socioemocional que la del pare. Un altre tret diferenciat 

entre el  model educatiu del pare i  del fill  és que el  pare va assistir  a un centre educatiu 
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especial per persones amb TEA, en canvi, el fill cursa des d’educació primària a un centre 

ordinari. La mare manté una visió molt positiva sobre l’acceptació social per part dels seus 

companys que potser no hauria estat possible des d’un centre especialitzat. A més, el fillet 

practica activitats extraescolars amb alguns companys de classe que el coneixen i l’ajuden 

amb el dia a dia eliminant els perjudicis i normalitzant la situació. 

Per altra banda, encara que no s’hagin pogut obtenir estudis sobre els resultats que estableix 

l’educació  socioemocional  impartida  durant  un  període  llarg  de  temps  en  persones  amb 

autisme,  s’ha aconseguit mostrar prou evidències sobre la de millorar aquestes destreses en 

períodes breus de temps i, per tant, obren la possibilitat que, amb el pas del temps, aquestes 

vagin millorant i aproximant-se cada cop més a una major. Tot i això no s’ha d’oblidar que 

cada fillet evolucionarà de manera diferent, igual que la resta de persones.  

Pel que fa a la situació a Menorca, s’ha trobat un gran nombre d’ajuts disponibles tant per 

especialistes com per famílies. A més, s’ha pogut experimentar que els diferents grups de 

suport estan molt oberts a donar la seva ajuda. Moltes vegades és un aspecte que es passa per 

alt és que, en el moment que una família descobreix que tindrà un fill amb TEA, per molt que 

tinguin uns coneixements previs d’aquest trastorn, mai s’està prou preparat. És per això que 

les diferents associacions, grups de suport, especialistes, etc. esdevenen una gran ajuda per 

passar  el  dol  inicial  i  la  posterior  superació.  A més,  les  associacions  tenen  un  caràcter 

purament voluntari de manera que les famílies no es senten forçades a formar-hi part però 

saben que poden comptar amb elles quan sigui necessari. 

Finalment, el fet d’haver estat possible contactar amb diferents persones amb experiències 

personals ha ajudat a donar una visió més específica a aquest treball. Tot i que els diversos 

estudis demostren una sèrie d’evidències, haver pogut comptar amb anècdotes, opinions de 

diferents formes de viure-ho, conèixer progressos que s’han anat fent, etc. permet una major 

reflexió, empatia i conscienciació cada cop que s’observen els resultats d’un estudi. A més, 

poder conèixer diferents fillets amb TEA ha permès comparar els diferents trets comuns que 

comporta aquest trastorn i, al mateix temps, observar la gran diversitat que presenta segons 

cada persona. També ha donat l’oportunitat de veure en viu quins comportaments i rutines es 

duen a terme en casos reals. Per acabar, comptar amb el suport de diferents persones per 

realitzar aquest treball ha permès una gran recollida d’estudis i contactes amb associacions.
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ANNEXOS

Imatge 1: Imatge de la diferència fisiològica entre el cervell d'un fillet de 31 mesos amb un 

desenvolupament sense alteracions, un fillet de 32 mesos amb autisme i un fillet de 30 mesos 

amb autisme regressiu. 

!

Imatge elaborada per Jordan Konell (2011)

 Taula  1:  Rendiment  en  la  comprensió  de  les  emocions  i  creences  de  l'estudi  realitzat 

(Lozano, 2011)

Taula 1. Rendimiento en la comprensión de emociones y creencias (Lozano, 2011)

ENSEÑANZA DE EMOCIONES ENSEÑANZA DE CREENCIAS

Alumnos con 
síndrome de 

Asperger
Evaluación inicial Evaluación final Evaluación inicial Evaluación final

Alumno 1 18 25 17 23

Alumno 2 19 25 15 25

Alumno 3 21 25 21 25

Alumnos con TGD 
no especificado Evaluación inicial Evaluación final Evaluación inicial Evaluación final

Alumno 4 19 22 17 18

Alumno 5 17 22 16 22

Alumno 6 15 22 10 21

Alumnos con 
trastorno autista Evaluación inicial Evaluación final Evaluación inicial Evaluación final

Alumno 7 15 23 16 22

Alumno 8 12 20 9 16

Alumno 9 16 21 12 18
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Gràfic 1: Resultats dels qüestionaris realitzats als docents i familiats sobre l'autonomia dels 

fillets abans i després de l'estudi (Lozano, Sherezade i Cerezo, 2014)

Gràfico 1. Puntuaciones del cuestionario valorativo de habilidades sociales y emocionales: docentes y familia 

de la alumna con TEA (Lozano, Sherezade i Cerezo, 2014)

Taula  2.  Comparació  dels  resulats  abans  i  després  de  l'intervenció  a  través  del  Software 

informàtic  (Lozano i Alcaraz, 2009).

Tabla 5. Resultados de los participantes en la escala valorativa de habilidades emocionales y sociales (Lozano i 

Alcaraz, 2009)

Evaluación 
inicial

Evaluación 
final

Luis 90 99

Laura 75 90

Pablo 69 72

María 69 71

Andrea 62 73
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