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GUIA PER ALS/LES MESTRES       

DE NENS I NENES AMB TRASTORN 

D’ESPECTRE AUTISTA (TEA) 



QUÈ ÉS EL TRASTORN D’ESPECTRE AUTISTA 

(TEA)? 

  

  És una alteració del neurodesenvolupament amb una evolució 

crònica. Tant pot afectar dones com homes. 

  Aparentment es deu a causes genètiques o hereditàries, però 

també poden produir-se per causes prenatals o altres factors no 

genètics. 

 

 

 COM ES DETECTA? 

 Els símptomes es manifesten abans dels 3 anys, encara que al 

primer any de vida ja pot ser evident. 

 Símptomes: 

            Problemes per desenvolupar habilitats socials 

Estableix poc contacte visual. 

Fan servir poques expressions facials. 

No diuen adéu amb la mà. 

No juguen a jocs interactius, com amagar-se i aparèixer… 

No els agrada el contacte (abraçades, petons…) 

Prefereixen jugar sols. 

No utilitzen el jocs simbòlic. 

Problemes amb la comunicació, parla i llenguatge 

Van endarrerits amb el llenguatge parlat. 

      Tenen dificultats per comunicar les seves demandes i necessi-

tats. 

Responen millor als sons que a les indicacions verbals. 

Problemes de comportament i rutines 

Els costa adaptar-se els canvis. 

Jugant amb el mateixa joguina una i una altre vegada. 

Repetició d’accions, paraules i frases. 

 

Si veieu que presenta varis ítems dels que hem anomenat, millor con-

sultar amb un professional per diagnosticar si té un trastorn de l’es-

pectre autista. 

 

PAUTES PER INTERVENIR A L’ESCOLA: 
  
 Organitzar rutines tant en l’àmbit escolar com a casa. 

(Ex: tenir un horari a l’aula amb les activitats de l’alum-
ne) 

 Ús d’imatges o icones per fer el seu horari i si cal, per 

ajudar a comunicar-se. 
 Organització de l’espai i l’entorn. Etiquetar els espais 

per on es mou l’alumne i així ajudar-lo a orientar-se i a 
ser més autònom. 

 Organització temporal. Intentar seguir l’horari. Sem-
pre treballar les activitats quan comencen i acaben, an-
ticipar-li les activitats que vindran i les activitats que 
surten de la rutina 

 Organització de la conducta social. Ajudar-lo amb 
pictogrames o gestos a expressar les seves emocions 
(Ex: content, enfadat, cansat, malalt...) 

 Intervenció en la comunicació verbal i no verbal.  

Facilitar al nen un conjunt de sistemes alternatius i aug-
mentatius de comunicació (SAAC) 

 Intervenció en l’àmbit del joc. Exploració i manipula-
ció d’objectes, potenciar el joc funcional, el joc simbòlic, 
portant a terme el joc a altres àmbits. 

   
 
ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 
  
 Presentar les activitats de forma breu i ordenada. 
 Anticipar sempre les activitats. Sobretot les que surten 

de la rutina. 
 Tenir l’espai per on es mou l’alumne ben etiquetat per-

què es pugui situar i moure’s amb autonomia. 


