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QUÈ ÉS LA SÍNDROME D’ASPERGER?  
La Síndrome d’Asperger és un trastorn del desenvolupament de ba-
se neurobiològica.  Les persones que la pateixen aquesta tenen un 
aspecte extern normal, solen ser intel·ligents i adquireixen el llen-
guatge amb normalitat, però presenten problemes per relacionar-se 
amb els altres i comportaments inadequats.  
 

COM ES DETECTA? 
 

Habilitats de comprensió: Li costa entendre un text, l'enunciat d'un 
problema o perquè se’l renya, critica, o se’l castiga. Té una memòria 
excepcional per recordar dades, models de trens.... El  joc simbòlic 
és pobre i pot mostrar poca imaginació i creativitat. 
 

Habilitats de comunicació: No sol mirar als ulls quan parla. Inter-
preta literalment el llenguatge, pel que no entén les ironies, ni els 
dobles sentits. Parla amb un to alt, peculiar, monòton, com si fos 
estranger o un robot. Té un llenguatge excessivament ric, molt for-
mat. Inventa paraules o expressions peculiars. 
 

Habilitats socials i emocionals: Normalment, no disfruta del con-
tacte social i es relaciona millor amb adults que amb nens. No entén 
les regles implícites del joc. Té poca tolerància a la frustració. Li 
manca empatia i li costa identificar els seus sentiments, tenint reac-
cions emocionals desproporcionades. Pot no actuar d’acord a les 
situacions socials establertes: donar un petó a un desconegut, saltar 
a l'església, etc. 
 

Interessos específics: Està fascinat per algun tema en particular, i 
busca molta informació sobre allò que l'apassiona. Sol parlar exclu-
sivament del seu tema sense adonar-se que la resta s'avorreix. Re-
peteix convulsivament certes accions o pensaments. Li costa tolerar 
els canvis imprevistos. Té rituals elaborats que han de complir-se, 
com per exemple alinear les joguines abans d'anar a dormir. 
 

Altres característiques:  Por, angoixa o malestar quan sent sorolls 
(aparells electrònics, la botzina d'un cotxe…), a certs aliments per la 
seva textura o temperatura. Mostra tendència a angoixar-se davant 
de situacions difícils d'estrès. Gestos, o tics facials inusuals. 

 
 

PAUTES PER INTERVENIR A L’ESCOLA: 
 
Pautes per a reduir l’ansietat o el cansament: 
 Respectar un moment d’aïllament  
 Si té predilecció per alguna activitat, en moments d’estrès es pot 

donar la possibilitat de que la faci. 
 Transmetre confiança donant-li responsabilitats que pugui fer. 
 Donar instruccions com:  “ I si ho fem així..., mira això ho fas bé  
      però com més ho podríem fer?”, ja que corregir-lo li pot provocar  
      angoixa. 
 
Pautes per a assegurar la comprensió: 
 Fer preguntes simples, curtes i concretes  
 Fer-li adonar que les seves respostes són “literals” i intentar que 

doni sentit a la globalitat de la història i no tant als detalls 
 Utilitzar suports visuals (rellotges, contes...) pels conceptes abs-

tractes: matí, propera setmana, concepte d’addicció... 
 
Pautes per ajudar-lo a centrar l’atenció i l’interés:  

 Donar-li tasques fraccionades i deixar-li temps  
 Animar-lo freqüentment amb gestos i motivar-lo grupalment. 
 Situar-lo sempre prop de la mestra. 
 Mirar-lo sempre als ulls quan es parla amb ell. 
 
Pautes per a desenvolupar les funcions executives:  
 Ajudar-lo a organitzar i planificar la seva vida quotidiana  
 
Pautes per a regular les seves conductes: 
 Tenir un quadre amb el seu nom o fotografia i anotar amb go-

mets, colors..., els moments que ha pogut controlar-se més   
 
Pautes per ensenyar normes bàsiques de relacions socials: 
 Explicar i exercitar fins que les pugui incloure en el seu repertori. 
 Fer un treball en grup on participin tots el nens explicant els in-

teressos i utilitzant aquests per incloure nous coneixements. 
 Fer molts treballs respecte a les emocions: Interpretar frases 

com “Em moro de son” “T’estimo... 
 
Pautes per treballar amb els pares: 
 Organitzar el seu temps lliure i les seves activitats. 
 Anticipar-li el que és farà: fer un registre setmanal 

on hi hagin les activitats diàries. 
 Establir estratègies de control (pactar entrevistes 

per fer un seguiment, llibreta viatgera, agenda) 


