
 

 

 

 

 

 

Tractament de fisioteràpia en el     
Trastorn d’Espectre Autista:     
hidroteràpia o hipoteràpia? 

 

 

 

Sandra Verdaguer Grau 

sandra.verdaguer@uvic.cat 

 

 

 

 

 

4t Curs de Fisioteràpia (Grup G15) 

Treball de final de grau 

Professora: Emilia Comas 

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar- Universitat de Vic 

Vic, maig del 2019 

mailto:sandra.verdaguer@uvic.cat


  1 

  



  2 

ÍNDEX 

RESUM ....................................................................................................................................... 4 

ABSTRACT ................................................................................................................................ 5 

ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL DEL TEMA .................................................................. 6 

El Trastorn d’Espectre Autista ................................................................................................ 6 

El seu diagnòstic...................................................................................................................... 7 

Prevalença del Trastorn d’Espectre Autista ............................................................................ 8 

Subtipus de TEA ..................................................................................................................... 8 

Tractaments per el TEA .......................................................................................................... 9 

El TEA i la fisioteràpia.......................................................................................................... 11 

Teràpia aquàtica ................................................................................................................. 12 

Teràpia equina ................................................................................................................... 13 

Justificació de l’estudi ........................................................................................................... 15 

HIPOTESIS I OBJECTIUS ...................................................................................................... 16 

Hipòtesis ................................................................................................................................ 16 

Objectius................................................................................................................................ 16 

Principal ............................................................................................................................. 16 

Secundaris .......................................................................................................................... 16 

METODOLOGIA ..................................................................................................................... 17 

Àmbit d’estudi ....................................................................................................................... 17 

Disseny .................................................................................................................................. 17 

Població i mostra ................................................................................................................... 18 

Criteris d’inclusió .............................................................................................................. 18 

Criteris d’exclusió.............................................................................................................. 18 

Intervenció ............................................................................................................................. 19 



  3 

Variables i mètodes de mesura .............................................................................................. 20 

Variables independents ...................................................................................................... 20 

Variables sociodemogràfiques ........................................................................................... 21 

Variables dependents ......................................................................................................... 21 

Anàlisi de les dades ............................................................................................................... 23 

Limitacions de l’estudi .......................................................................................................... 24 

Aspectes ètics ........................................................................................................................ 25 

Utilitat pràctica dels resultats .................................................................................................... 27 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 28 

ANNEXS ..................................................................................................................................... i 

Annex 1: RBS-R...................................................................................................................... ii 

Annex 2: Test 3JS ................................................................................................................... x 

Annex 3: Qüestionari Sensory Profile .................................................................................. xix 

Annex 4: Carta de consentiment informat de l’Hospital Universitari de Vic ................... xxvii 

Annex 5: Carta de consentiment informat del Centre Hípic EQUUSVIC .......................xxviii 

Annex 6: Carta de consentiment informat del Club Natació Vic-ETB .............................. xxix 

Annex 7: Consentiment informat ........................................................................................ xxx 

AGRAÏMENTS .......................................................................................................................... 1 

NOTA FINAL DE L’AUTOR. EL TFG COM A EXPERIÈNCIA D’APRENENTATGE ...... 2 

 

  



  4 

RESUM 

Objectiu: L’objectiu de l’estudi és avaluar l’eficàcia de la teràpia aquàtica en vers la teràpia 

equina en el tractament de nens d’entre 6 i 9 anys diagnosticats de TEA (Trastorn d’Espectre 

Autista). 

Metodologia: L’estudi és un estudi pilot experimental quantitatiu aleatoritzat tipus assaig clínic 

controlat, amb avaluació cega per a tercers. Es realitzarà l’estudi a l’Hospital Universitari de 

Vic,  la teràpia equina al Centre Hípic EQUUSVIC i la teràpia aquàtica al Club Natació Vic-

ETB. En l’estudi hi haurà dos grups de 16  nens d’entre 6 i 9 anys, diagnosticats de TEA amb 

capacitat física i cognitiva per realitzar les teràpies equina i aquàtica. Un dels grups rebrà la 

intervenció de teràpia aquàtica i l’altre de teràpia equina. L’obtenció de dades es farà mitjançant 

quatre valoracions: el Qüestionari de Comunicació Social B (SCQ – B), el RBS – R (Repetitive 

Behavior Scale), el test de coordinació motriu 3JS i el test Sensory Profile. 

Limitacions de l’estudi:  Les limitacions més importants són la possible desviació dels 

resultats degut a la selecció del participants segons les seves capacitats per la realització de la 

teràpia, la variació en la temperatura de l’aigua, les variacions de la interacció entre els nens i 

els cavalls o els terapeutes, la mostra reduïda i la influencia de l’economia. 

Paraules clau: Trastorn d’Espectre Autista (TEA); teràpia aquàtica; teràpia equina. 
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ABSTRACT 

Objectives: The aim of the study is to evaluate the efficacy of aquatic therapy versus equine 

therapy in the treatment of children between 6 and 9 years old diagnosed with ASD (Autistic 

Spectrum Disorder). 

Methodology: The study is a pilot randomized quantitative experimental pilot study, a 

controlled clinical trial with blind evaluation for third parties. The study will be carried out at 

the Hospital Universitari de Vic, equine therapy in Centre Hípic EQUUSVIC and aquatic 

therapy at the Club Natació Vic-ETB. There will be two groups of 16 children between 6 and 9 

years, diagnosed with ASD with physical and cognitive ability to perform equine and aquatic 

therapies. One of the groups will receive the intervention of aquatic therapy and the other of 

equine therapy. Obtaining the data will be done through four evaluations: the Social 

Communication Questionnaire B (SCQ-B), the RBS-R (Repetitive Behavior Scale), the 3JS 

motor coordination test and Sensory Profile test.  

Limitations of the study: The most important limitations are the possible deviation of the 

results due to the selection of the participants according to their capacities for the realization of 

the therapy, the variation in the temperature of the water, the variations of the interaction 

between the children and horses or therapists, the reduced sample and the influence of the 

economy.  

 Keywords: Autistic Spectrum Disorder (ASD); aquatic therapy; equine therapy  
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ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL DEL TEMA 

En els últims anys hi ha hagut un increment de la  preocupació per el desenvolupament correcte 

dels infants que es tradueix en un augment dels diagnòstics de trastorns com ara el TEA 

(Trastorn d’Espectre Autista) (Autism Europe, 2015; Bhat, Acharya, Adeli, Bairy, & Adeli, 

2014). Gracies a això, els nens i nenes que pateixen aquestes patologies poden ser tractats 

precoçment, i així, es pot evitar la progressió dels símptomes, permetent a aquests infants dur 

una vida el més normal possible. Des de l’àmbit de la fisioteràpia es poden tractar els aspectes 

sensitius i motors, mitjançant teràpies que també aborden els aspectes socials i conductuals 

(Sowa & Meulenbroek, 2012). 

Aquest article pretén elaborar un protocol d’estudi que permeti abordar el tractament de 

fisioteràpia en els nens amb TEA. Ho farà mitjançant un estudi experimental que compari dues 

de les intervencions de fisioteràpia més estudiades en els pacients amb TEA: la hidroteràpia i 

la hipoteràpia, anomenades també com a teràpia aquàtica i teràpia equina respectivament.  

 

El Trastorn d’Espectre Autista 

El Trastorn d’Espectre Autista, també anomenat TEA, és un grup de trastorns del 

neurodesenvolupament que inclouen dificultats en la comunicació social, i els que ho pateixen 

tendeixen a presentar comportaments repetitius (Kerub et al., 2018). Les manifestacions 

clíniques que apareixen en persones amb TEA poden variar molt, el mateix succeeix amb la 

seva capacitat intel·lectual: que pot estar molt desenvolupada o, fins i tot, pot haver-hi 

discapacitat intel·lectual (Confederación Autismo España, 2016). El TEA és una condició del 

desenvolupament que inclou reptes en la interacció social; en la comunicació, tant la verbal com 

la no verbal, i també inclou comportaments limitats i/o repetitius. Les principals característiques 

que presenten els nens amb Trastorn de l’Espectre Autista són els següents (Stewart, M.D., 

2018): 

- Aparició de problemes d’interacció social i de comunicació. 

- Dificultats per relacionar-se amb altres persones, amb objectes i amb esdeveniments. 

- Aparició de patrons de comportament, interessos i activitats de forma limitada i 

repetitiva.  
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L’ICD-11 (International Classification of Diseases) defineix el Trastorn de l’Espectre Autista 

com un trastorn caracteritzat per uns dèficits persistents en la capacitat de la persona per a iniciar 

o mantenir la interacció i comunicació social, i caracteritzat també, per una gama de patrons de 

comportament i interessos limitats, repetitius i inflexibles (World Health Organization, 2018). 

L’ICD també explica que aquest trastorn provoca una deficiència a nivell personal, social, 

emocional, familiar i laboral. 

 

El seu diagnòstic 

Els criteris per el diagnòstic del TEA en el DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) són els que es poden apreciar en la següent taula: 

 

Taula 1. Critèris diagnòstics del TEA 

 

 

 

 

Nota. Adaptat de “Diagnostic Criteria for Autism under the DSM-5”, de Vivanti et al., 2017, p. 1 (Vivanti, 

Giacomo; Tennison, Olga; Pagetti Vivanti, 2017).  

 



  8 

Prevalença del Trastorn d’Espectre Autista 

La prevalença del Trastorn d’Espectre Autista a l’Estat Espanyol no es coneix amb certesa degut 

a la falta d’estudis epidemiològics (Confederación Autismo España, 2016). Però si observem 

les dades europees, es troba que hi ha aproximadament un cas de TEA per a cada 100 persones. 

A més a més, també s’indica que hi ha hagut un increment de les persones diagnosticades 

d’autisme durant els últims 30 anys. Això es creu que és degut a diferents aspectes. Un d’aquests 

aspectes és l’augment del coneixement del trastorn per part dels professionals de la salut, dels 

pares i de tota la població en general. També en són possibles causes el canvi en els criteris de 

diagnòstic del trastorn, el diagnòstic temprà i les variables geogràfiques i demogràfiques 

(Autism Europe, 2015).  Aquest increment de la població diagnosticada amb TEA, també es pot 

apreciar en les dades dels Estats Units, que estima una prevalença d’un cas de TEA per cada 

110 persones a l’any 2006 i d’un cas per cada 88 persones el 2012 (Bhat et al., 2014). 

Seguint amb la prevalença, es pot observar que hi ha més casos del Trastorn d’Espectre Autista 

en nens de raça blanca que afroamericans o hispanoamericans, i que és molt més freqüent en 

nens que en nenes (Falco, 2014). 

 

Subtipus de TEA 

Segons l’última versió del DSM, el DSM-V, existeixen quatre subtipus del Trastorn d’Espectre 

Autista, mentre que a la versió anterior n’hi havia cinc. El Síndrome de Rett havia estat 

classificat com a un subtipus de TEA, però posteriorment va ser separat. Actualment es 

distingeixen quatre subtipus: trastorn autista, síndrome de Asperger, síndrome de Heller (o 

trastorn desintegratiu de la infància) i trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat 

(TGD no especificat) (Vivanti, Giacomo; Tennison, Olga; Pagetti Vivanti, 2017). Com exposa 

Torras (Torras, 2014) cadascun d’aquests tipus es descriu de la següent manera: 

▪ El trastorn autista o autisme clàssic es caracteritza per un retràs o no aparició de la parla 

i per l’existència de problemes de socialització durant el període d’escolarització. Sol 

manifestar-se abans dels tres anys d’edat.  

▪ El síndrome d’Asperger és caracteritzat per la no aparició de dèficit intel·lectual i per la 

falta de característiques físiques diferencials. Aquests pacients presenten disminució de 
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les habilitats socials, empatia i falta de detecció de dobles intencions i llenguatge no 

verbal. També presenten dèficit de coordinació. El diagnòstic en aquests casos sol ser 

tardà. 

▪ El síndrome de Heller apareix passats els dos anys d’edat, però la seva lenta evolució fa 

que puguin passar anys abans de diagnosticar la malaltia. Les seves afectacions recauen 

sobre el llenguatge, les habilitats socials i les motrius.  

▪ El trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat és el diagnòstic per aquells 

casos de TEA que no es poden incloure en cap dels subtipus anteriors a causa de que no 

compleixen els criteris de diagnòstic. 

 

Tractaments per el TEA 

Actualment no existeix cap tractament curatiu per a el Trastorn d’Espectre Autista, però hi ha 

diferents tractaments i teràpies que poden ser útils per a disminuir les manifestacions clíniques 

del trastorn. Hi ha un seguit de tècniques i sistemes que s’utilitzen en el tractament del TEA, 

però no presenten cap evidència científica i no es recomana la seva pràctica en aquest trastorn. 

En són alguns exemples el mètode Doman-Delacato, lents de Irlen, la comunicació facilitada, 

la psicoteràpia i la immunoteràpia, entre d’altres. Sí que existeixen certs tractaments que són 

recomanats per al tractament del TEA, com són: la teràpia de integració sensorial, programes 

d’intervenció conductual, el sistema TEACCH, la teràpia cognitivoconductual i teràpia 

biomèdica (farmacologia) (Fuentes-biggi et al., 2006).  

▪ La teràpia d’integració sensorial consisteix en unes sessions dirigides per terapeutes 

entrenats en la teoria de la integració sensorial. La teràpia té la finalitat de millorar la 

modulació sensorial relacionada amb el comportament i l’atenció, i vol millorar les 

habilitats d’interacció social, les habilitats acadèmiques i augmentar la independència 

del pacient (Pfeiffer, Koenig, Kinnealey, Sheppard, & Henderson, 2011). Són unes 

sessions de joc dirigit que consisteixen en fer realitzar accions i moviments a l’usuari, o 

fer-li rebre estímuls, per tal d’ajudar a percebre’ls, processar-los i integrar-los 

adequadament. Aquesta teràpia pot ser utilitzada com a tractament complementari 

(Fuentes-biggi et al., 2006). És una intervenció que aconsegueix una millora en el 
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comportament dels pacients amb TEA, i també, una millora de l’execució de moviments 

amb disminució dels moviments estereotipats (Silva Costa & Pfeifer, 2016).  

▪ Els programes d’intervenció conductuals són unes teràpies que utilitzen tècniques 

basades en les teories de l’aprenentatge que modifiquen la conducta. És un element 

fonamental en el tractament del TEA ja que mostra beneficis cognitius i en la 

funcionalitat (Fuentes-biggi et al., 2006). Les intervencions conductuals intenten 

ensenyar als pacients amb TEA nous comportaments i habilitats, aquestes intervencions 

obtenen uns resultats significatius en estudis ben dissenyats (Yunta, Palau, Salvadó, & 

Valls, 2006). 

▪ El TEACCH és una intervenció que combina models educatius i conductuals. Aquest 

model pretén entendre el pensament de les persones amb TEA i la seva manera 

d’aprendre i experimentar el món, que són molt diferents que la que tenen els individus 

que no presenten aquest trastorn. El TEACCH intenta identificar les habilitats 

individuals i el perfil psico-educacional de cada pacient, per tal de proporcionar 

l’aprenentatge en diferents ambients i millorar una gran varietat de problemes que 

presenten les persones amb aquest trastorn, com ara dèficits en la comunicació, en la 

percepció, en habilitats motores, etc (Yunta et al., 2006). Per tant, el TEACCH és un 

sistema de xarxa de serveis comunitaris per persones amb TEA que té com a 

característica principal la individualització de cada pacient. És a dir, que les actuacions 

que es fan sobre un pacient es fan en relació a les seves necessitats individuals i de les 

seves capacitats. Els serveis del TEACCH aborden programes individuals per a cada 

pacient en quan a recolzament, educació i inserció laboral, i ajuda a les famílies i a 

l’adequació de la llar, entre d’altres (Fuentes-biggi et al., 2006). El que vol aconseguir 

el TEACCH és augmentar la independència funcional del pacient (Mebarak, Martínez, 

& Serna, 2009). 

▪ La teràpia cognitivoconductual és una teràpia recomanada per a pacients amb síndrome 

de Asperger o autisme clàssic sever. Aquesta intervenció pretén combinar l’actuació 

dels pensaments i actituds dels pacients sobre les motivacions i les conductes, amb els 

principis de modificació de la conducta. Primer de tot, identifiquen les alteracions del 

pensament, de les percepcions, de les creences, de les conductes, de les emocions i dels 

estats fisiològics no adaptatius. I seguidament s’apliquen principis per modificar la 

conducta i tècniques de reestructuració cognitiva (Fuentes-biggi et al., 2006). Tot i així, 
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hi ha altres estudis que manifesten la seva preocupació per a la utilització d’aquesta 

teràpia, ja que es desconeix si hi ha efectes nocius per els nens amb autisme (Mebarak 

et al., 2009). 

▪ Com a tractaments biomèdics que podem utilitzar en el TEA hi ha la farmacologia, la 

qual es pot utilitzar per tal de reduir les manifestacions clíniques provocades pel trastorn. 

Tot i així, cal tenir molt en compte els efectes nocius que pugui tenir el tractament, així 

com els possibles efectes adversos que pugui provocar, el tipus de fàrmac, la qualitat de 

vida, la cost-efectivitat de la teràpia i les característiques individuals del pacient. És a 

dir, que cal que professionals amb experiència avaluïn el cas particular del pacient i 

facin una prescripció individualitzada del tractament biomèdic després de reflexionar 

degudament. A més a més, no s’ha d’utilitzar com a tractament únic, sinó que s’ha de 

combinar amb teràpies educatives, socials i conductuals (Fuentes-biggi et al., 2006). El 

tractament mitjançant la farmacologia pot tractar símptomes i malalties associades al 

TEA, però no pot curar el trastorn en si. Així, amb la farmacologia es tracten l’epilèpsia, 

trastorns de la conducta i alteracions del son (Yunta et al., 2006). Els grups de 

medicaments que més s’utilitzen en l’autisme són els antidepressius, els antipsicòtics i 

els ansiolítics. Aquests medicaments actuen de manera diferent en cada pacient, de 

manera que cal tenir un control constant de la seva presa (Mebarak et al., 2009).  

 

El TEA i la fisioteràpia 

Per a l’execució d’aquest estudi és primordial conèixer que les persones que pateixen un 

Trastorn d’Espectre Autista presenten, tot sovint, alteracions en l’acció motora generalitzada. 

(Fournier, Hass, Naik, Lodha, & Cauraugh, 2010). Un estudi rebel·la que es poden trobar 

anormalitats en l’activitat motriu d’un infant aparentment sa abans dels seus 2 anys d’edat, que 

anys més tard, el nen o nena, serà diagnosticat amb TEA (Downey & Rapport, 2012). Aquest 

trastorn s’associa a alteracions en l’execució motora i a problemes en la coordinació motora.  

Les afectacions motores que es poden trobar en pacients amb TEA són a nivell de la coordinació 

motora, en moviments de les extremitats superiors, en la marxa i en l’estabilitat postural 

(Downey & Rapport, 2012; Fournier et al., 2010; Martin, Vernazza, Rufo, Massion, & 

Assaiante, 2005; Sowa & Meulenbroek, 2012). Les persones amb aquest trastorn també 
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presenten deficiències a nivell de motricitat fina i motricitat gruixuda, presenten moviments 

repetitius i estereotipats, realitzen moviments ondejants amb les mans quan estan excitats, i 

adopten postures insòlites en períodes d’estrès (Memari, Ghanouni, Shayestehfar, & Ghaheri, 

2014; Sowa & Meulenbroek, 2012). A més a més, presenten dèficits en la planificació del 

moviment i la seva trajectòria, i interrupcions en el manteniment del patró locomotor, que deixa 

de ser rítmic, automàtic i regular (Martin et al., 2005). Per tant, es pot considerar que la disfunció 

motora és una de les característiques principals del trastorn que ens ocupa i que, en 

conseqüència, caldria introduir intervencions dirigides a millorar l’execució i la coordinació 

motora. 

Des de la vessant de la fisioteràpia es tracta el TEA mitjançant exercici físic, ja que comporta 

canvis positius per a les persones amb aquesta patologia. Aquests canvis poden ser a nivell de 

comportament, d’habilitats motrius i d’habilitats socials. Sempre s’obtenen majors beneficis si 

el tractament s’ha dut a terme individualment i no en grup, inclús en quan a les millores en 

l’àmbit social. Aquest exercici pot ser córrer, nedar, muntar a cavall, bicicleta, caminar i altres 

activitats físiques (Sowa & Meulenbroek, 2012). 

 

Teràpia aquàtica 

Una activitat física que s’utilitza molt sovint i que pot aportar millores en els pacients amb TEA 

és la teràpia aquàtica o hidroteràpia, que consisteix en nedar i en exercicis a l’aigua. Al realitzar 

aquesta teràpia cal tenir en compte que la primera causa de mort accidental en nens i nenes amb 

TEA és l’afogament (Alaniz, Rosenberg, Beard, & Rosario, 2017), i que per tant, cal estar molt 

alerta i promoure la seguretat del pacient davant de tot. Aquest perill es veu reduït mitjançant 

un programa d’hidroteràpia que treballi les habilitats aquàtiques, ja que provocarà una millora 

de la seguretat a l’aigua i un menor risc d’afogar-se. Aquest programa permet obtenir una 

millora del control respiratori, de la propulsió i dels canvis de posició (Alaniz et al., 2017). 

Diferents autors recolzen que aquesta teràpia millora les habilitats aquàtiques (Alaniz et al., 

2017; Caputo et al., 2018; Fragala-pinkham, Haley, & Neil, 2011; C. Pan, 2011; C. Y. Pan, 

2010).  
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Alguns autors defensen que no hi ha millora de les habilitats socials gràcies als exercicis a 

l’aigua (Alaniz et al., 2017; Fragala-pinkham et al., 2011). Mentre que d’altres ens revelen que 

si que hi ha millores en la interacció social i en el comportament. Segons Mortimer et al. 

(Mortimer, Privopoulos, & Kumar, 2014) i Pan (C. Pan, 2011), les millores es donen en el 

desenvolupament de les activitats socials, en les relacions socials, i en un augment de 

l’autoestima i la seguretat en el mateix pacient.  També s’obtenen millores de la tolerància al 

tacte, més establiment de contacte ocular i una estimulació del llenguatge i la vocalització 

(Mortimer et al., 2014). Altres millores de la teràpia aquàtica apareixen en relació a la resposta 

emocional i d’adaptació al canvi (Caputo et al., 2018), millores del comportament acadèmic, i 

una disminució de la irritabilitat, l’agressivitat, la rebel·lia i el comportament antisocial (C. Y. 

Pan, 2010). 

La hidroteràpia també aporta beneficis en el desenvolupament motor i l’aptitud física dels 

pacients amb TEA, així com una milloria de la seva aparença física (C. Pan, 2011; Yilmaz, 

Yanardag, Birkan, & Bumin, 2004). Aquests beneficis inclouen una disminució dels moviments 

estereotípics del TEA, i un augment de l’equilibri,  de la velocitat, de l’agilitat i de la flexibilitat 

(Yilmaz et al., 2004). I també, un augment de la força i la resistència muscular, i un augment 

de la resistència cardiorespiratòria (C. Pan, 2011; Yilmaz et al., 2004). A més a més d’una 

millora en l’adaptació funcional (Caputo et al., 2018). 

 

Teràpia equina 

Un altre tractament de fisioteràpia que aporta beneficis per els pacients amb TEA, i augmenta 

la seva qualitat de vida, és la hipoteràpia o teràpia equina (Lanning, Matyastik, Nancy, & Jack, 

2014; Mcdaniel & Wendy, 2017), que consisteix en muntar a cavall amb finalitats terapèutiques. 

Tot i que algun estudi considera que aporta algun impacte negatiu en el comportament dels 

infants, igualment creu que el balanç entre els impactes positius i negatius en l’àmbit social és 

positiu per els nens amb autisme (Holm et al., 2014). Tot i així, els altres estudis d’investigació 

en aquest camp revelen només efectes positius en l’àmbit de la socialització i la comunicació.  

Els pacients amb TEA que són tractats amb la teràpia equina presenten millores en la interacció 

social, en el comportament i funcionament en relació a la societat, en la comunicació social, i 
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en la motivació social del pacient (Anderson & Meints, 2016; Bass, Duchowny, & Llabre, 2009; 

Borgi et al., 2015; D. R. L. Gabriels et al., 2015; Lanning et al., 2014; Ward, Whalon, Rusnak, 

Wendell, & Paschall, 2013). La hipoteràpia fa que disminueixi la severitat dels símptomes del 

TEA i es reflecteixin menys les característiques de l’autisme (Ward et al., 2013), també fa que 

hi hagi una major tolerància (Ward et al., 2013), provoca una disminució de la irritabilitat i la 

hiperactivitat (D. R. L. Gabriels et al., 2015), genera una major capacitat d’atenció i una menor 

freqüència de distraccions (Bass et al., 2009; Lanning et al., 2014), obté un comportament 

menys sedentari i més adaptatiu (Bass et al., 2009; Lanning et al., 2014), i fa que millori 

l’habilitat emocional i la capacitat d’emfatització (Anderson & Meints, 2016; Lanning et al., 

2014). En relació a la comunicació, els estudis rebel·len que hi ha una millora en la comunicació 

en els pacients tractats amb teràpia equina, que es tradueix en un augment d’ús de paraules i en 

l’aprenentatge de noves paraules que el pacient no coneixia (D. R. L. Gabriels et al., 2015). 

També cal destacar que hi ha una major participació en els esports, menys dificultat en la 

realització de tasques i un millor rendiment escolar en els infants amb TEA tractats amb aquesta 

teràpia (Lanning et al., 2014).  

La teràpia equina té efectes sensoriomotors positius en els pacients amb aquest trastorn. Aquests 

pacients, després de realitzar la teràpia esmentada, presenten una major integració sensitiva i 

una millora de les reaccions als estímuls sensitius, així com un millor processament sensitiu i 

millor sensibilitat sensorial (Bass et al., 2009; Ward et al., 2013). També presenten una millora 

generalitzada en relació als comportaments físics estereotípics i de la verbalització espontània 

dels pacients amb TEA (Anderson & Meints, 2016; Holm et al., 2014). A més a més, aquesta 

teràpia ajuda als pacients amb TEA a millorar el seu rendiment físic (Lanning et al., 2014), a 

augmentar la força dels músculs del core i la seva coordinació (Holm et al., 2014), i a millorar 

l’execució de moviments i altres habilitats motores (Borgi et al., 2015). 

Alguns dels beneficis obtinguts durant la teràpia es mantenen després de que el pacient deixi 

d’assistir-hi. Al cap de sis mesos de deixar la teràpia es mantenen el comportament social i de 

comunicació, i també els baixos nivells de irritabilitat (R. L. Gabriels, Pan, Guérin, Dechant, & 

Mesibov, 2018). 

  



  15 

Justificació de l’estudi 

Tant la teràpia aquàtica com la teràpia equina són intervencions que aporten grans beneficis en 

els pacients amb TEA en diversos àmbits. És a dir, que són tractaments que aborden les 

habilitats socials, les conductuals i les sensoriomotrius. Tanmateix, són teràpies que requereixen 

recursos especials com ara una piscina o cavalls.  

Les dues teràpies que s’han esmentat són aptes per el tractament d’un infant amb autisme. 

Existeixen diversos estudis que descriuen la teràpia aquàtica com una teràpia eficaç per a la 

millora de les habilitats sensoriomotrius (C. Pan, 2011; Yilmaz et al., 2004),  per la millora de 

les capacitats del pacient en l’àmbit social i per a l’obtenció de canvis positius en la conducta 

(Caputo et al., 2018; Mortimer et al., 2014; C. Y. Pan, 2010). En quant a la teràpia equina, es 

poden trobar un seguit d’articles científics que recolzen la seva eficàcia com a teràpia que 

comporta millores en les habilitats sensoriomotrius del pacient (Anderson & Meints, 2016; 

Borgi et al., 2015; Holm et al., 2014), i que augmenta la seva capacitat de socialitzar i 

aconsegueix una millora del seu comportament (Anderson & Meints, 2016; Bass et al., 2009; 

Borgi et al., 2015; D. R. L. Gabriels et al., 2015; R. L. Gabriels et al., 2018; Lanning et al., 

2014; Ward et al., 2013). 

Per tant, s’observa que els estudis que es poden trobar sobre aquestes dues teràpies, són estudis 

individualitzats per a cadascuna d’elles. És a dir, que no existeixen estudis que comparin 

aquestes dues teràpies, l’una amb l’altre, amb la finalitat de conèixer quina d’elles és més eficaç 

en el tractament de nens diagnosticats de TEA.  

Per aquest motiu, aquest estudi pretén comparar l’eficàcia de la teràpia aquàtica i la teràpia 

equina en dos grups equiparables de nens amb TEA, per identificar quina d’aquestes dues 

intervencions aporta uns majors beneficis per aquests pacients.  
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HIPOTESIS I OBJECTIUS 

Hipòtesis 

La teràpia aquàtica és la teràpia més eficaç per a tractar els problemes sensitius i motors dels 

infants amb TEA amb una edat compresa entre 6 i 9 anys. Mentre que la teràpia equina és la 

més eficaç per el tractament dels problemes de caire social i conductual. 

 

Objectius 

Principal 

Avaluar l’eficàcia de la teràpia aquàtica, duta a terme al Club Natació Vic-ETB, envers la 

teràpia equina, realitzada al Centre Hípic EQUUSVIC, en el tractament dels infants 

diagnosticats de TEA amb una edat compresa entre 6 i 9 anys.  

Secundaris 

- Concloure quina de les dues teràpies obté resultats més favorables per a la capacitat de 

socialització i comunicació dels nens amb TEA, fent un anàlisi comparatiu dels resultats.  

- Determinar la teràpia que obté resultats més positius a nivell conductual, en nens i nenes 

que pateixen TEA. 

- Determinar la teràpia que aconsegueix millors resultats a nivell de coordinació i 

motricitat en els infants diagnosticats de TEA. 

- Concloure quina de les dues teràpies aplicades a nens i nenes amb TEA, obté millors 

resultats a nivell sensorial. 
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METODOLOGIA 

Àmbit d’estudi 

L’àmbit d’estudi en el que es realitzarà la investigació en qüestió serà l’Hospital Universitari 

de Vic. Gràcies a les seves relacions amb la Universitat de Vic podrem disposar del Centre 

Hípic EQUUSVIC i del Club Natació Vic-ETB.  

El centre hospitalari on es realitzaran les valoracions, que com ja s’ha esmentat serà l’Hospital 

Universitari de Vic, és una institució de caràcter públic que ofereix diferents serveis 

assistencials, públics i privats. Aquest hospital dona serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut 

mental, a la població de la comarca d’Osona (unes 160.000 persones). Mentre que l’aplicació 

dels tractaments es realitzarà al Centre Hípic EQUUSVIC o bé al Club Natació Vic-ETB. 

 

Disseny 

Es realitzarà un estudi pilot, tipus assaig clínic controlat amb avaluació cega per a tercers, és a 

dir que es formaran dos grups de pacients amb TEA de forma totalment aleatòria entre els 

participants. Les avaluacions d’abans, durant i després de les intervencions seran dutes a terme 

per un professional que desconeix el tractament que rep cada participant. Un assaig clínic és 

una eina de recerca clínica, un estudi experimental realitzat amb persones o pacients, en què 

s’avaluen un o més tractaments o intervencions per a una malaltia o procés, amb la fi de definir 

si un tractament és eficaç o no, i poder comparar-lo amb un altre tractament (Salut, 2019). 

També cal recalcar que el reclutament dels pacients i el seu tractament es duran a terme 

simultàniament en els dos grups independents d’intervenció. Per tant, serà un estudi 

experimental quantitatiu aleatoritzat en que es formaran dos grups de intervenció independents 

que un rebrà teràpia aquàtica i l’altre rebrà teràpia equina. 
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Població i mostra 

La població diana del nostre estudi són els infants diagnosticats de TEA amb una edat compresa 

entre 6 i 9 anys. La població accessible són els nens i nenes amb les característiques esmentades 

que resideixen a la comarca d’Osona. De manera que farem la selecció de la mostra des de 

l’Hospital Universitari de Vic.  

L’estudi es realitzarà sobre una mostra de 32 participants que es dividiran en dos grups de 16 

individus cada un. Aquesta mostra estarà composta per 32 nens i nenes en una edat compresa 

entre 6 i 9 anys, i que hagin estat diagnosticats de TEA.  

En el cas que aquest estudi es vulgui reproduir posteriorment a l’estudi pilot, es podrà realitzar 

amb una mostra major, calculada de manera rigorosa mitjançant una calculadora de grandària 

mostral, com ara la GRANMO (Institut Municipal d’Investigació Mèdica, 2012). 

Criteris d’inclusió 

- Diagnòstic previ de Trastorn d’Espectre Autista 

- Edat compresa entre 6 i 9 anys 

- Capacitat de seguir instruccions i de mimetitzar 

- Capacitat física per realitzar activitat física aquàtica i equina 

- Consentiment informat dels pares 

Criteris d’exclusió 

- Comorbiditats, presència d’altres patologies, o al·lèrgies. 

- Realització d’altres intervencions o tractaments durant el temps que dura l’estudi. 

- Prèvia intervenció amb teràpia aquàtica 

- Prèvia intervenció amb teràpia equina 

- Presència de limitacions causades per una patologia o cirurgia prèvia 

- Presència de problemes motors o neurològics severs  
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Intervenció 

La meitat dels participants, 16 nens i nenes que formaran el primer grup de participants, rebran 

una teràpia aquàtica durant les 12 setmanes que durarà la intervenció. I l’altre meitat dels 

participants, els altres 16 infants, que formaran part del segon grup de participants, rebran una 

intervenció basada en la teràpia equina durant el mateix període. 

Tots els participants rebran la intervenció que els hagi tocat durant un període de 12 setmanes, 

amb una sessió setmanal d’una hora de duració. 

En la intervenció del primer grup, els participants rebran una hora setmanal de teràpia aquàtica. 

Les sessions es faran amb grups de 4 infants, però cada un d’aquests realitzarà la sessió a mà 

d’un instructor. Aquesta intervenció es farà a les piscines del Club Natació Vic-ETB, on hi ha 

una piscina a 30,5ºC, amb dimensions de 1,20 metres de fondària, 12 metres de llargada i 7 

metres d’amplada. Cal destacar que hi haurà un socorrista titulat vigilant la piscina. Les sessions 

estaran dividides en quatre parts. Primer de tot es realitzarà un ritual d’entrada, que durarà 10 

minuts. Durant aquest temps es procedirà a explorar la piscina, fer un primer contacte amb 

l’aigua, entrar a la piscina i aconseguir que el participant percebi que està en un entorn segur. 

Seguidament es procedirà a desenvolupar les habilitats de nedar del participant, a través de 

instruccions que li donarà el seu instructor. Aquesta part de la sessió serà la més llarga, amb una 

durada de 35 minuts, en la que el nen practicarà la respiració, la flotació i estils de nedar com 

ara la braça. Posteriorment es procedirà a realitzar una activitat grupal amb tot el grup de quatre 

nens que realitzaran la sessió a la vegada. Aquesta activitat durarà 15 minuts i consistirà en un 

joc cooperatiu. Finalment, per acabar la sessió es farà un refredament o tornada a la calma, que 

durarà 10 minuts.  

En la intervenció del segon grup, els participants rebran teràpia equina una hora a la setmana. 

Les sessions també es faran amb grups de quatre infants. Hi haurà un instructor que donarà 

instruccions des del centre de la pista, i per a cada participant hi haurà un guia i dos assistents. 

El guia serà l’encarregat de guiar el cavall per la pista i s’encarregarà de mantenir la seguretat. 

Els dos assistents aniran un a cada costat del nen per mantenir la seguretat del participant i 

ajudar si és necessari. Aquesta intervenció es farà al Centre Hípic EQUUSVIC, la major part 

de la sessió es desenvoluparà a l’arena gran, però també es farà part de la sessió als estables. 

Igual que a les sessions de la teràpia aquàtica, les de teràpia equina també estaran dividides en 
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quatre apartats. Primerament, cada nen individualment realitzarà una activitat sensorial de deu 

minuts abans de muntar sobre el cavall. Aquesta activitat serà dissenyada per als requeriments 

de cada participant. Seguidament el nen pujarà al cavall, amb l’ajuda dels assistents si és 

necessari. L’instructor, durant deu minuts, donarà indicacions als participants dels moviments 

que han de fer ells mateixos i els que han de fer-los-hi fer als seus cavalls. Durant aquesta part 

hi ha d’haver silenci i el nen ha de relaxar-se. Els 20 minuts següents es faran activitats per 

l’aprenentatge propi de l’equitació, incloent muntar enrere amb l’ajuda dels assistents en alguna 

ocasió. Seguidament es realitzarà un joc de deu minuts, en el que participaran els quatre 

participants en un mateix joc. Per finalitzar, els últims deu minuts, es desmuntarà el cavall i es 

farà una activitat per millorar la relació del participant amb el seu cavall: acariciar-lo, alimentar-

lo o raspallar-lo en són alguns exemples. 

Cal tenir en compte que durant les 12 setmanes de la intervenció els participants del primer grup 

realitzaran la intervenció amb el mateix instructor a cada sessió, i compartirà grup amb els 

mateixos nens. També passarà el mateix amb els participants del grup dos, els que muntaran el 

mateix cavall en cada sessió, amb els mateixos assistents, el mateix guia i el mateix instructor. 

A més a més, els grups de quatre infants es mantindran durant tota la intervenció, per afavorir 

una cohesió de grup i major socialització amb els altres. 

 

Variables i mètodes de mesura 

Variables independents 

La variable independent de l’estudi és el tipus d’intervenció que rebran els participants: 

• Teràpia aquàtica: intervenció d’una sessió d’una hora setmanal durant 12 setmanes que 

consisteix en potenciar les habilitats aquàtiques. Realitzant part de la sessió 

individualment amb un instructor i una altre part de la sessió fent jocs grupals amb grups 

reduïts de quatre nens.  

 

• Teràpia equina: intervenció que consisteix en una hora setmanal durant 12 setmanes en 

què, amb grups reduïts, els participants muntaran a cavall amb diferents estils. Part de 
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la sessió serà centrada cada infant en ell mateix i el seu cavall, conjuntament amb el seu 

guia i els dos assistents. I una altre part de la sessió estarà destinada a fer un joc grupal 

amb els 4 nens del grup.  

 

Variables sociodemogràfiques 

Les variables demogràfiques d’aquest estudi seran:  

• Edat: en el nostre estudi, escollirem un interval definit d’edat que es comprendrà entre 

els 6 i els 9 anys d’edat. Edat en què es comença la primària i fins que s’acaba el cicle 

mitjà d’aquesta.  

 

• Sexe: en el nostre estudi hi haurà la presència dels dos sexes. La mostra de l’estudi 

s’extraurà dels nens i nenes que presenten TEA a Osona. D’aquesta manera, 

probablement a la mostra hi haurà més nens que nenes, degut a que hi ha una major 

prevalença de TEA en el sexe masculí.  

 

• Tipus de TEA: els diferents participants de l’estudi podran presentar qualsevol dels 

quatre tipus de TEA (autisme clàssic, síndrome d’Asperger, síndrome de Heller o 

trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat).  

 

Variables dependents 

Les variables dependents de l’estudi tenen una estreta relació amb els objectius específics de 

l’estudi: la capacitat de socialització i comunicació; els canvis en la conducta; les habilitats de 

coordinació i motricitat, i les habilitats sensorials. Aquestes variables seran mesurades per un 

avaluador extern, abans d’iniciar el tractament, al final d’aquest i 12 setmanes després d’acabar 

el tractament. Es mesuraran a través de diferents tests i qüestionaris.  
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Qüestionari de comunicació social B (SCQ-B) 

Aquest qüestionari és una escala de 40 ítems que aconsegueix una puntuació que valora: 

la interacció social, la comunicació i la conducta. Aquest qüestionari està dissenyat per 

passar als pares o cuidadors de l’infant amb TEA i té una duració aproximada de 10 

minuts, on es respon si hi ha hagut avistament o no de certes conductes en els últims 3 

mesos. Aquesta escala és considerada vàlida i fiable (Rutter, Bailey, & Lord, 2005). El 

qüestionari SCQ-B el podrem trobar al llibre SCQ: Cuestionario de comunicación 

social: Manual (Rutter et al., 2005). 

Repetitive Behavior Scale – Revised (RBS-R) 

Aquesta escala és un qüestionari que pretén avaluar la conducta repetitiva i la seva 

gravetat del pacient amb TEA. Aquest qüestionari, que es passarà als pares del nen o 

nena, es centra en les observacions i interaccions de la conducta repetitiva en l’últim 

mes. Aquesta escala està conformada per 43 ítems que engloben sis dimensions de la 

conducta, que són: les conductes estereotipades, les conductes auto-lesives, conductes 

compulsives, les ritualistiques, les conductes de similitud i les restriccions. Aquest 

qüestionari va ser validat per a la població espanyola l’any 2017 (Lam & Aman, 2007; 

Martínez-González & Piqueras, 2017). Es podrà trobar un exemple en anglès d’aquesta 

escala a l’annex 1.  

Test 3JS 

El test 3JS és un test de gran validesa que valora el desenvolupament de la coordinació 

motriu, la dinàmica general i la dinàmica visual-motora dels nens. Aquesta valoració es 

realitza mitjançant l’observació i avaluació objectiva de l’execució de les habilitats del 

nen en cada una de les 7 tasques que es demanen. Aquestes tasques consisteixen en: salt 

vertical, gir en l’eix longitudinal, llançament de precisió, xut de precisió, carrera 

eslàlom, botar la pilota de basquet en un circuit i la conducció de la pilota de futbol en 

un circuit (Cenizo-Benjumea, Ravelo-Afonso, Morilla-Pineda, & Fernández-Truan, 

2017) .Aquest test està validat per a la població de primària a Espanya (Benjumea, 

Afonso, Pineda, & Assessment, 2013). Podem trobar el test 3JS a l’annex 2. 
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Sensory profile 

El Sensory Profile és una escala estandarditzada que mesura les habilitats de 

processament sensorial dels infants i valora quin efecte pot ocasionar en la seva vida 

diària. El qüestionari està dissenyat per a nens i nenes de 5 a 10 anys. Està compost per 

125 ítems separats en processament sensorial, modulació i respostes de comportament i 

emocionals (Brown, Morrison, & Stagnitti, 2010). Es podrà trobar un exemple en anglès 

del qüestionari Sensory profile a l’annex 3. 

 

Anàlisi de les dades 

Un cop registrades totes les dades obtingudes en el treball de camp, aquestes seran sotmeses a 

un anàlisi mitjançant el software SPSS 22.0.   

Primerament es farà un recull de les dades demogràfiques i característiques inicials dels 

participants, i també del seguiment per a cada grup d’intervenció. Aquestes seran analitzades 

mitjançant estadística descriptiva. D’aquesta manera s’obtindrà un resum del conjunt de les 

dades obtingudes durant l’estudi.  

Seguidament s’analitzaran els principals efectes de la intervenció després de les sis, dotze i vint-

i-quatre setmanes d’iniciar la intervenció. És a dir, que es farà un anàlisi dels resultats obtinguts 

amb els instruments de mesura esmentats en l’apartat anterior, amb la finalitat de comparar els 

resultats dels dos grups i així comparar les dues intervencions. Aquest anàlisis es farà mitjançant 

l’estadística inferencial.  

La magnitud dels efectes de la intervenció es calcularà mitjançant les diferències significatives 

de la mesura de resultats entre els dos grups d’intervenció. El nivell significatiu que establim 

en aquest estudi serà a un valor p igual o menor a 0.05. 
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Limitacions de l’estudi 

Hi ha diferents factors que poden influir en la investigació i condicionar-la. Un d’aquests factors 

és l’econòmic, ja que sense una inversió prèvia no es podria dur a terme aquest estudi. Durant 

aquesta investigació es requereix el lloguer dels espais de realització de les intervencions: la 

piscina per la teràpia aquàtica i la hípica per la intervenció equina. A més a més, també és 

necessària la contractació de personal per a dirigir i ajudar durant les sessions de la intervenció. 

Per les sessions de teràpia equina és necessari un instructor, quatre guies (un per a cada 

participant) i vuit ajudants (dos per cada participant). I per a les sessions de la hidroteràpia es 

necessiten quatre instructors aquàtics (un per a cada infant) i un socorrista.  

Una altre limitació que ens podem trobar a l’hora de realitzar l’estudi és que la mostra és bastant 

reduïda ja que es tracta d’un estudi pilot i que el TEA és un trastorn poc comú. Això impedeix 

que els resultats d’aquest estudi es puguin extrapolar a tota la població. A aquesta limitació s’hi 

pot afegir la dificultat per la captació de participants, ja que és necessari el consentiment dels 

pares o tutors, que l’infant assisteixi a totes les sessions i que no realitzi teràpies alternatives a 

les de l’estudi durant aquest període de 24 setmanes. Una manera de minimitzar aquestes 

limitacions és realitzar una sessió informativa als pares i tutors dels potencials participants per 

explicar-los el sentit de la investigació, la seva necessitat, els beneficis que es poden obtenir, i 

comunicar com es realitzarà tot l’estudi i resoldre tots els dubtes que puguin presentar-se.  

Una limitació bastant important és la possible desviació dels resultats degut a la selecció dels 

participants. Els participants són nens amb TEA, però s’exclouen tots aquells nens que no 

puguin nedar o muntar a cavall, ja sigui per problemes físics o cognitius, que segurament són 

aquells nens que pateixen el trastorn més severament, i per tant els resultats estan sent esbiaixats 

a causa de la retirada dels pacients amb més severitat de TEA.  

Altres factors que poden influir en els resultats és la temperatura de l’aigua en la teràpia 

aquàtica. Que en el nostre cas depèn del Club Natació Vic-ETB, que manté la temperatura de 

l’aigua a 30,5ºC, però que és possible que hi hagi una variació de la temperatura en les diferents 

sessions, cosa que podria influir en els resultats.   

Un altre aspecte que podria variar els resultats obtinguts són els cavalls utilitzats per a la teràpia 

equina, ja que cada cavall és diferent i interacciona de manera diferent amb el nen. Per aquest 

motiu, el fet que s’utilitzin quatre cavalls diferents també pot causar variacions amb els resultats. 
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Igualment passarà amb les persones que intervinguin en la teràpia, com és el cas de l’instructor, 

el guia i els assistents en la teràpia equina, i en el cas de la teràpia aquàtica el fet que hi hagi 

quatre instructors diferents. 

Aspectes ètics 

Primerament caldrà enviar una carta a l’Hospital Universitari de Vic amb la finalitat d’obtenir 

consentiment per realitzar l’estudi des de les seves instal·lacions (Annex 4). El mateix farem 

per a demanar la col·laboració de les entitats en les que es realitzaran les intervencions: el Centre 

Hípic EQUUSVIC (Annex 5) i el Club Natació Vic-ETB (Annex 6).  

Cal destacar que durant tot el transcurs de la investigació es seguirà  el Codi Deontològic de la 

AMM (Associació Mèdica Mundial) segons la Declaració de Helsinky per a la investigació amb 

éssers humans, ja que és essencial que es tinguin presents els drets i deures dels participants. La 

declaració esmentada subratlla el deure de promoure i tenir cura de la salut del pacient, que té 

tot professional de la salut. I per tant aquest ha d’escollir sempre el millor tractament per el 

pacient. És a dir, que el professional de la salut ha de tenir present la salut del pacient, la seva 

integritat, la confidencialitat, la seva intimitat, la seva dignitat i els seus drets individuals, per 

tal de promoure’ls, respectar-los i protegir-los. Per tant, el benestar del participant ha d’estar en 

tot moment per sobre de cap altre interès (Mundial, 2017). 

Per preservar els drets esmentats en la Declaració de Helsinky, es proporcionarà als potencials 

participants tota la informació sobre l’estudi. Si aquests compleixen tots els criteris d’elecció 

per a l’estudi podran decidir participar-hi, i per fer-ho, els seus pares o tutors legals hauran de 

firmar de manera voluntària un consentiment informat (Annex 7). Aquest se’ls facilitarà després 

de l’explicació, i es deixarà el temps necessari per a cada persona, per tal de que se’l pugui llegir 

amb tranquil·litat i decidir. A més a més, els professionals es mostraran oberts a resoldre 

qualsevol dubte que pugui aparèixer en tot el transcurs de la investigació.  

Segons la llei 41/2002, del 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i dels 

drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica (Ley 41/2002, 2002), els 

infants que participin en l’estudi tindran, en tot moment, el dret d’abandonar l’estudi o negar-

se a seguir el tractament. 
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Segons la llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 

les dades que es recullin durant el transcurs de la investigació seran de caràcter confidencial, i 

per tant es garantirà i protegirà el tractament de les dades personals dels participants, les seves 

llibertats públiques i els seus drets fonamentals, sobretot del seu honor i la seva intimitat 

personal i familiar (Generalitat de Catalunya, 2011). 

Aquest projecte d’investigació haurà de ser aprovat per el Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica 

(CEIC) de l’Hospital Universitari de Vic, acreditat per primera vegada l’11 de gener de 1994 i 

re-acreditat el 2012 com a CEIC de la Fundació d’Osona per a la Recerca i l’Educació Sanitàries 

(FORES) (Consorci Hospitalari de Vic, 2016).   

  



  27 

Utilitat pràctica dels resultats 

Aquesta investigació podria suposar un avanç en la manera com tractem els pacients amb 

Trastorns d’Espectre Autista. Actualment el tractament del TEA s’enfoca, generalment, des de 

l’àmbit de la psicologia, ja que les afectacions que presenten els nens amb aquest trastorn 

afecten molts aspectes que es tracten des de la psicologia. Però degut a això, el tractament dels 

dèficits motors i els dèficits d’integració sensorial, es tenen menys en compte a l’hora de tractar 

un pacient amb TEA. Aquest estudi compara dues teràpies que aborden tant aquest àmbit motor 

i sensorial, com les afectacions de socialització, comunicació i comportament. De manera que 

un tractament que abordi tots aquests àmbits seria més complert. 

Si els resultats obtinguts de la investigació resultessin favorables s’aconseguiria desvelar quin 

dels dos tractaments és més útil, i per tant, suposaria un canvi en el programa de tractament dels 

nens amb TEA. A més a més, aquesta investigació donaria peu a elaborar un estudi que busqués 

l’obtenció d’un bon protocol de tractament per a pacients amb TEA.  
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Les bases de dades bibliogràfiques consultades han estat: PubMed, Scielo, PEDro, Google 

Acadèmic i CercaTot de la UVic. Els descriptors que s’han utilitzat han estat els següents: 

hidroteràpia, teràpia aquàtica, hipoteràpia, teràpia equina, Trastorn d’Espectre Autista, TEA, 

Autis*, nens, infants, pediatria. I les seves respectives traduccions a l’anglès: hydrotherapy, 

acuatic therapy, hippotherapy, horseback riding, equine therapy, Autism Spectrum Disorder, 

ASD, children, pediatric.   
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Annex 1: RBS-R 

 
 

PLEASE FILL OUT THE FOLLOWING INFORMATION ABOUT THE INDIVIDUAL WHO HAS AN 

AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD): 
 

Date of Birth of individual with autism       Sex:        
 

Ethnicity: __          
 

What kind of ASD does this individual have? 

 

Could you specify the severity of the ASD of this individual? 

Does this individual have mental retardation, and if so, what is its severity? 

 
 

What kind of school setting does this person attend? (If no longer in school, please indicate what placement they 

were last in): 

Does this person have any problems with the following? If so, indicate how much of a problem they are: 

 
 

Does this person CURRENTLY take any medications? If so, please list them below: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
 

      Does anyone in this person’s immediate family (parent or sibling) have problems with any of the following: 
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Instructions: 

 

 
 

 

(DEFINITION: apparently purposeless movements or actions that are repeated in a similar manner) 

1 WHOLE BODY (Body rocking, Body swaying) 0 1 2 3 

2 HEAD   (Rolls head, Nods head, Turns head) 0 1 2 3 

3 HAND/FINGER  (Flaps hands, Wiggles or flicks fingers, Claps hands, Waves or shakes 0 1 2 3 
hand or arm) 

4 LOCOMOTION (Turns in circles, Whirls, Jumps, Bounces) 0 1 2 3 

5 OBJECT USAGE (Spins or twirls objects, Twiddles or slaps or throws objects, Lets 0 1 2 3 
objects fall out of hands) 

6 SENSORY    (Covers eyes, Looks closely or gazes at hands or objects, Covers ears, 0 1 2 3 
Smells or sniffs items, Rubs surfaces) 

  

 

How often do they happen? 

(If Never, skip to Section II)   Never Constantly 
 

How upset does this person get 

when interrupted? 
 

 

Not at all Extremely 
 

How much do these behaviors get 

in the way of ongoing events? 

 

 

 
Not at all Severe interference 

0 = behavior does not occur 

1 = behavior occurs and is a mild problem 

2 = behavior occurs and is a moderate problem 

3 = behavior occurs and is a severe problem 

  

| 
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II. Self-Injurious Behavior Subscale 

 

 

(DEFINITION: movement or actions that have the potential to cause redness, bruising, or other injury 

to the body, and that are repeated in a similar manner) 

 
 

7 HITS SELF WITH BODY PART (Hits or slaps head, face, or other body 0 1 2 3 

area) 

8 HITS SELF AGAINST SURFACE OR OBJECT (Hits or bangs head or other 0 1 2 3 

body part on table, floor or other surface) 

9 HITS SELF WITH OBJECT (Hits or bangs head or other body area with 0 1 2 3 

objects) 

10 BITES SELF (Bites hand, wrist, arm, lips or tongue) 0 1 2 3 

11 PULLS (Pulls hair or skin) 0 1 2 3 

12 RUBS OR SCRATCHES SELF (Rubs or scratches marks on arms, leg, 0 1 2 3 

face or torso) 

13 INSERTS FINGER OR OBJECT (Eye-poking, Ear-poking) 0 1 2 3 

14 SKIN PICKING (Picks at skin on face, hands, arms, legs or torso) 0 1 2 3 

 

 
Please answer the following questions about the behaviors described above (put a vertical mark (|)     

on the line to show your answer): 

 
How often do they happen? 

(If Never, skip to Section II) Never Constantly 
 

How upset does this person get 

when interrupted? 

 
 

    Not at all Extremely 
 

How much do these behaviors 

get in the way of ongoing 

events? 

 
       

   Not at all   Severe interference 

0 = behavior does not occur 

1 = behavior occurs and is a mild problem 

2 = behavior occurs and is a moderate problem 

3 = behavior occurs and is a severe problem 

 



  v 

 
III. Compulsive Behavior Subscale 

 

 

(DEFINITION: behavior that is repeated and is performed according to a rule, or involves things 

 
 

15 ARRANGING / ORDERING (Arranges certain objects in a particular 

pattern or place; Need for things to be even or symmetrical) 

0 1 2 3 

16 COMPLETENESS (Must have doors opened or closed; Takes all items 

out of a container or area) 

0 1 2 3 

17 WASHING / CLEANING (Excessively cleans certain body parts; Picks at 

lint or loose threads) 

0 1 2 3 

18 CHECKING (Repeatedly checks doors, windows, drawers, appliances, 

clocks, locks, etc.) 

0 1 2 3 

19 COUNTING (Counts items or objects; Counts to a certain number or in a 

certain way) 

0 1 2 3 

20 HOARDING/SAVING (Collects, hoards or hides specific items) 0 1 2 3 

21 REPEATING (Need to repeat routine events; In / out door, up / down from 

chair, clothing on/off) 

0 1 2 3 

22 TOUCH / TAP (Need to touch, tap, or rub items, surfaces, or people) 0 1 2 3 

 

 

 

Please answer the following questions about the behaviors described above (put a vertical mark on 

the line to show your answer): 

 
How often do they happen? 

(If Never, skip to Section II) Never Constantly 
 

How upset does this person get 

when interrupted? 

 
 

     Not at all Extremely 
 

How much do these behaviors 

get in the way of ongoing 

events? 

 
       

  Not at all   Severe interference 

0 = behavior does not occur 

1 = behavior occurs and is a mild problem 

2 = behavior occurs and is a moderate problem 

3 = behavior occurs and is a severe problem 
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IV. Ritualistic Behavior Subscale 

 
 

(DEFINITION: performing activities of daily living in a similar manner) 

 
 

23 EATING / MEALTIME (Strongly prefers/insists on eating/drinking only 

certain things; Eats or drinks items in a set order; Insists that meal related 

items are arranged in a certain way) 

0 1 2 3 

24 SLEEPING / BEDTIME (Insists on certain pre-bedtime routines; 

Arranges items in room “just so” prior to bedtime;  Insists  that  certain 
items be present with him/her during sleep; Insists that another person be 
present prior to or during sleep) 

0 1 2 3 

 

  - BATHROOM AND DRESSING (Insists on specific order of  

activities or tasks related to using the bathroom, to washing, showering, 

bathing or dressing; Arranges items in a certain way in the bathroom or 

insists that bathroom items not be moved; Insists on wearing certain 
clothing items)  

0 1 2 3 

26 TRAVEL / TRANSPORTATION (Insists on taking certain routes/paths; 

Must sit in specific location in vehicles; Insists that certain items be 

present during travel, e.g., toy or material; Insists on seeing or touching 
certain things or places during travel such as a sign or store) 

0 1 2 3 

27  PLAY / LEISURE (Insists on certain play activities; Follows a rigid routine 

during play / leisure; Insists that certain items be present/available during 

play/leisure; Insists that other persons do certain things during play) 

0 1 2 3 

28 COMMUNICATION / SOCIAL INTERACTIONS (Repeats same topic(s) 

during social interactions; Repetitive questioning; Insists on certain topics  

of conversation; Insists that others say certain things or respond in 
certain ways during interactions) 

0 1 2 3 

 
Please answer the following questions about the behaviors described above (put a vertical mark (|) 

on the line to show your answer): 

 
How often do they happen? 

(If Never, skip to Section II) Never Constantly 
 

How upset does this person get 

when interrupted? 

 
 

    Not at all Extremely 
 

How much do these behaviors 

get in the way of ongoing 

events? 

 
       

 Not at all   Severe interference 

0 = behavior does not occur 

1 = behavior occurs and is a mild problem 

2 = behavior occurs and is a moderate problem 

3 = behavior occurs and is a severe problem 
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V. Sameness Behavior Subscale 

 

 

(DEFINITION: (resistance to change, insisting that things stay the same) 

 
 

29 Insists that things remain in the same place(s) (e.g. toys, supplies, furniture, 

pictures, etc.) 

0 1 2 3 

30 Objects to visiting new places 0 1 2 3 

31 Becomes upset if interrupted in what he/she is doing 0 1 2 3 

32 Insists on walking in a particular pattern (e.g., straight line) 0 1 2 3 

33 Insists on sitting at the same place 0 1 2 3 

34 Dislikes changes in appearance or behavior of the people around him/her 0 1 2 3 

35 Insists on using a particular door 0 1 2 3 

36 Likes the same CD, tape, record or piece of music played continually; Likes 

same movie / video or part of movie / video 

0 1 2 3 

37 Resists changing activities; Difficulty with transitions 0 1 2 3 

38 Insists on same routine, household, school or work schedule everyday 0 1 2 3 

39 Insists that specific things take place at specific times 0 1 2 3 

 

Please answer the following questions about the behaviors described above (put a vertical mark (|) 

on the line to show your answer): 

 
How often do they happen? 

(If Never, skip to Section II) Never Constantly 
 

How upset does this person get 

when interrupted? 

 
 

    Not at all Extremely 
 

How much do these behaviors 

get in the way of ongoing 

events? 

 
       

 Not at all   Severe interference 

0 = behavior does not occur 

1 = behavior occurs and is a mild problem 

2 = behavior occurs and is a moderate problem 

3 = behavior occurs and is a severe problem 
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(DEFINITION: Limited range of focus, interest or activity) 

 
 

40 Fascination, preoccupation with one subject or activity (e.g., trains, 

computers, weather, dinosaurs) 

0 1 2 3 

41 Strongly attached to one specific object 0 1 2 3 

42 Preoccupation with part(s) of object rather than the whole object (e.g., 

buttons on clothes, wheels on toy cars) 

0 1 2 3 

43 Fascination, preoccupation with movement / things that move (e.g., fans, 

clocks) 

0 1 2 3 

 

Please answer the following questions about the behaviors described above (put a vertical mark (|) 

on the line to show your answer): 

 
How often do they happen? 

(If Never, skip to Section II) Never Constantly 
 

How upset does this person get 

when interrupted? 

 
 

    Not at all Extremely 
 

How much do these behaviors 

get in the way of ongoing 

events? 

 
       

   Not at all    Severe interference 

0 = behavior does not occur 

1 = behavior occurs and is a mild problem 

2 = behavior occurs and is a moderate problem 

3 = behavior occurs and is a severe problem 
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Thank you for completing this survey! Please return this form in the provided business reply envelope. If 
the envelope gets lost, please mail to: 
 
Sandra Verdaguer Grau 
sandra.verdaguer@uvic.cat 
 

 

References for RBS-R: 

Bodfish, J.W., Symons, F.J., Parker, D.E., & Lewis, M.H. (2000). Varieties of repetitive behavior in autism. Journal 

of Autism and Developmental Disabilities, 30, 237-243. 

Bodfish, J.W., Symons, F.J., Lewis, M.H. (1999). The Repetitive Behavior Scale. Western Carolina Center 

Research Reports. 
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Annex 2: Test 3JS 

Planteamiento didáctico: Descripción del test 3JS 

 

Características de las tareas motrices que componen el test 

 

Se realiza un recorrido con 7 tareas de forma consecutiva y sin descanso. Con el desarrollo 

de cada una de las tareas, a través del uso de las habilidades motrices básicas, se 

contribuye a la valoración de la coordinación motriz y sus expresiones: Coordinación 

Locomotriz y Coordinación Control de objetos (con el pie o la mano) (Figura 1). 

 

Criterios de valoración de las tareas motrices que componen el test 

 

La ejecución en cada una de las siete pruebas se valora entre 1 y 4 puntos, siendo 1 el 

desarrollo más inmaduro y 4 la calificación óptima de la ejecución (Figuras 2-8). 
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Figura 1. Habilidades motrices y tipo de coordinación que contribuye a valorar 
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Figura 2. Criterios de valoración de la prueba 1. 
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Figura 3. Criterios de valoración de la prueba 2. 



  xiv 

  

Figura 4. Criterios de valoración de la prueba 3. 
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Figura 5. Criterios de valoración de la prueba 4. 
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Figura 6. Criterios de valoración de la prueba 5. 
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Figura 7. Criterios de valoración de la prueba 6. 
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Figura 8. Criterios de valoración de la prueba 7. 
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Annex 3: Qüestionari Sensory Profile 
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Annex 4: Carta de consentiment informat de l’Hospital Universitari de Vic 

Benvolgut/da, 

El motiu de la present carta és donar a conèixer la informació detallada del nostre projecte 

a l’Hospital Universitari de Vic.  

Estem interessats en la realització d’un assaig clínic que pretén avaluar l’eficàcia de la 

teràpia aquàtica en vers la teràpia equina en el tractament dels infants diagnosticats de 

TEA amb una edat compresa entre 6 i 9 anys.  

Aquest estudi el volem realitzar en una població de pacients amb TEA de 6 a 9 anys 

residents a la comarca d’Osona. Per aquest motiu, ens complauria que l’Hospital 

Universitari de Vic formés part d’aquest estudi, i que se’ns permetés la utilització dels 

seus espais per a la recollida de dades essencials sense ànim de lucre. Per poder dur a 

terme l’estudi, requeriríem un espai per poder valorar cada participant individualment. 

Atès que ens trobem davant persones menors d’edat, els demanarem als pares, mares i 

tutors legals de l’infant, un consentiment informat que us adjuntarem al costat d’aquesta 

carta, perquè ens autoritzi la presa de dades, i se’ls informarà dels drets que tindrà el 

participant en tot moment.  

Ens complauria, si ho creuen oportú, la col·laboració de l’Hospital per a cedir-nos una 

sala per la realització dels qüestionaris i la prova física que farem a cada participant per 

separat abans de la intervenció, al final de la intervenció (després de 12 setmanes de 

l’inici) i 12 setmanes després de la finalització de la intervenció.  

En quant al material, nosaltres disposem de tot el material necessari.  

Si vostè està interessat a ser partícip d’aquest estudi, se li enviarà tota la informació de 

l’estudi més detalladament per resoldre tots els dubtes. 

Volem agrair-li la seva col·laboració per endavant. 

Atentament,  

Equip d’Investigació dirigit per Sandra Verdaguer 
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Annex 5: Carta de consentiment informat del Centre Hípic EQUUSVIC 

Benvolgut/da, 

El motiu de la present carta és donar a conèixer la informació detallada del nostre projecte 

al Centre Hípic EQUUSVIC.  

Estem interessats en la realització d’un assaig clínic que pretén avaluar l’eficàcia de la 

teràpia aquàtica en vers la teràpia equina en el tractament dels infants diagnosticats de 

TEA amb una edat compresa entre 6 i 9 anys.  

Aquest estudi el volem realitzar en una població de pacients amb TEA de 6 a 9 anys 

residents a la comarca d’Osona. Per aquest motiu, ens complauria que el Centre Hípic 

EQUUSVIC formés part d’aquest estudi, i que se’ns permetés la utilització dels seus 

espais per a la realització de la intervenció amb teràpia equina aplicada a un dels dos 

grups de participants. Per poder dur a terme l’estudi, requeriríem un espai per poder 

realitzar aquest tractament. Atès que ens trobem davant persones menors d’edat, els 

demanarem als pares, mares o tutors legals de l’infant, un consentiment informat, que us 

adjuntarem al costat d’aquesta carta, perquè així ens autoritzi la seva participació en la 

teràpia equina. 

Ens complauria, si ho creuen oportú, la col·laboració de la hípica per a cedir-nos un espai 

per a realitzar la intervenció amb grups de quatre participants, durant 12 setmanes.  

En quant al material, si el centre ens ho permet, faríem ús de quatre cavalls ensinistrats 

per a teràpia equina i de les seves selles de muntar.  

Si vostè està interessat a ser partícip d’aquest estudi, se li enviarà tota la informació de 

l’estudi més detalladament per resoldre tots els dubtes. 

Volem agrair-li la seva col·laboració per endavant. 

Atentament,  

Equip d’Investigació dirigit per Sandra Verdaguer 
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Annex 6: Carta de consentiment informat del Club Natació Vic-ETB 

Benvolgut/da, 

El motiu de la present carta és donar a conèixer la informació detallada del nostre projecte 

al Club Natació Vic-ETB. 

Estem interessats en la realització d’un assaig clínic que pretén avaluar l’eficàcia de la 

teràpia aquàtica en vers la teràpia equina en el tractament dels infants diagnosticats de 

TEA amb una edat compresa entre 6 i 9 anys.  

Aquest estudi el volem realitzar en una població de pacients amb TEA de 6 a 9 anys 

residents a la comarca d’Osona. Per aquest motiu, ens complauria que el Club Natació 

Vic-ETB formés part d’aquest estudi, i que se’ns permetés  la utilització dels seus espais 

per a la realització de la intervenció amb teràpia aquàtica aplicada a un dels dos grups de 

participants. Per poder dur a terme l’estudi, requeriríem un espai per poder realitzar aquest 

tractament. Atès que ens trobem davant persones menors d’edat, els demanarem als pares, 

mares o tutors legals de l’infant, un consentiment informat que us adjuntarem al costat 

d’aquesta carta, perquè ens autoritzin la seva participació en la teràpia aquàtica. 

Ens complauria, si ho creuen oportú, la col·laboració del club per a cedir-nos un espai per 

a realitzar la intervenció amb grups de quatre participants, durant 12 setmanes.  

En quant al material, nosaltres disposem de tot el material necessari i en cas que el club 

disposi d’una part d’aquests materials, faríem, si el centre ens ho permet, ús d’aquest 

material en la mesura del possible.  

Si vostè està interessat a ser partícip d’aquest estudi, se li enviarà tota la informació de 

l’estudi més detalladament per resoldre tots els dubtes. 

Volem agrair-li la seva col·laboració per endavant. 

Atentament,  

Equip d’Investigació dirigit per Sandra Verdaguer 
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Annex 7: Consentiment informat 

INFORMACIÓ PER ALS PARTICIPANTS 

Els membres de l’equip d’investigació dirigit per Sandra Verdaguer estem duent a terme 

el projecte d’investigació: Tractament de fisioteràpia en el Trastorn d’Espectre Autista: 

hidroteràpia o hipoteràpia?.  

El projecte pretén avaluar l’eficàcia de la teràpia aquàtica en vers la teràpia equina en el 

tractament dels infants diagnosticats de TEA amb una edat compresa entre 6 i 9 anys. En 

primer lloc es realitzaran uns qüestionaris als pares o tutors legals de l’infant sobre 

diferents aspectes de la vida del nen, que presenten relació amb els símptomes i signes 

del trastorn esmentat. Com ara preguntes sobre el seu comportament. També es realitzarà 

una prova física al participant que en qualsevol cas no és invasiva ni es preveu que 

ocasioni risc elevat ni dolor. En segon lloc s’iniciarà el programa d’intervenció, un grup 

amb teràpia aquàtica i l’altre grup amb teràpia equina, que té una durada de 12 setmanes. 

A l’acabar el tractament es realitzarà una altre avaluació, igual que la de l’inici, amb un 

qüestionari als pares o tutors legals i una prova física. I es tornarà a realitzar l’avaluació 

12 setmanes després d’acabar la teràpia. 

Si durant el període que dura l’estudi algun participant pateix una lesió que li impedeixi 

realitzar la intervenció adequadament serà exclòs de l’estudi, sense que això repercuteixi 

negativament sobre el participant.  

En la realització d’aquest projecte participa l’Hospital Universitari de Vic, el Centre Hípic 

EQUUSVIC i el Club Natació Vic-ETB, tots tres situats a la comarca d’Osona 

(Barcelona).  

En el context d’aquesta investigació li demanem la seva col·laboració per dur a terme 

aquest projecte i poder avaluar quin és el millor tractament per el TEA. Ja que el seu fill/a 

o tutoritzat/da compleix els següents criteris d’inclusió: edat compresa entre 6 i 9 anys, 

diagnosticat de TEA, presenta capacitat per seguir instruccions i mimetitzar, i té capacitat 

física per realitzar les activitats físiques en medi aquàtic i sobre el cavall.    

La col·laboració en l’estudi inclou participar en les fases d’avaluació inicial, final i 

passades 12 setmanes, i la participació en la intervenció de 12 setmanes de durada, sense 
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realització d’altres teràpies durant el període de l’estudi (les 24 setmanes des de que 

comença la intervenció fins 12 setmanes després d’acabar-la).   

La confidencialitat dels participants es garantirà assignant un codi a cada un d’ells, que 

no permetrà vincular directament el participant amb les respostes dels qüestionaris o amb 

els resultats de la prova física. Les dades obtingudes de la participació s’utilitzaran 

únicament per la fi explicitada en la investigació. Aquestes dades estaran degudament 

custodiades sota la responsabilitat directa de l’investigador principal. Les dades es 

protegiran mitjançant el programa SPSS, on únicament tindrà excés l’investigador 

principal. Un cop passat el temps necessari per a realitzar la investigació les dades seran 

destruïdes de manera segura. 

El fitxer de les dades de l'estudi romandrà sota la responsabilitat de la investigadora 

principal davant del qual vostè podrà exercir en tot moment els drets que estableix la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 

digitals i el Reglament general (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de protecció de 

dades i normativa complementaria. 

Ens posem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir.  Pot 

contactar amb l’equip d’investigació a través del mail sandra.verdaguer@uvic.cat o al 

telèfon 695852337. 
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Consentiment informat 

Jo, _____________________________________________ [Nom i cognoms] amb DNI 

_______________ [Número d’identificació], pare, mare o tutor/a legal de 

_______________________________________ [Nom i cognoms del participant] amb 

DNI _______________ [Número d’identificació]. Actuant en nom i interès propi: 

Declaro que:  

He rebut informació sobre el projecte: Tractament de fisioteràpia en el Trastorn 

d’Espectre Autista: hidroteràpia o hipoteràpia?. Del qual se m’ha lliurat el full 

informatiu annex a aquest consentiment i pel que es sol·licita la participació del meu fill/a 

o tutoritzat/da.  

He entès el significat de la informació, se m’han resolt tots els dubtes i se m’han exposat 

les accions que se’n deriven.  

He rebut informació dels aspectes relacionats amb la confidencialitat i protecció de les 

dades dels participants en la investigació, pel que fa a la gestió de dades personals que 

comporta el projecte i les garanties donades en compliment de la Llei orgànica 3/2018, 

de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el 

Reglament general (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades i 

normativa complementaria. 

La nostra col·laboració en la investigació és totalment voluntària i conec el nostre dret a 

retirar-nos de l’estudi en qualsevol moment, revocant el present consentiment, sense que 

això influeixi negativament en la meva persona o el meu fill/a o tutoritzat/da. I que en el 

cas de retirada de l’estudi, tinc dret a que les meves dades es cancel·lin del fitxer de 

l’estudi. 

Així mateix renuncio a qualsevol benefici econòmic, acadèmic o de qualsevol altre 

naturalesa que pogués derivar-se de la investigació o dels seus resultats.  
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Per tot això,  

DONO EL MEU CONSENTIMENT A:  

1. La participació del meu fill/a o tutoritzat/da en l’estudi Tractament de fisioteràpia 

en el Trastorn d’Espectre Autista: hidroteràpia o hipoteràpia?.  

2. Que l’equip d’investigació pugui tractar les dades obtingudes de l’estudi en els 

termes i abast necessari de la recerca. Entenent que les dades no es difondran de 

manera que puguin vincular a les meves dades identificatives i que només es 

conservaran durant el temps imprescindible per complir les funcions de la 

investigació.  

_______________________________________ [Ciutat o poble], a data  __/__/____ 

[Dia/mes/any] 

 

 Signatura del participant   Signatura investigador principal 

 

       Sandra Verdaguer Grau 
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AGRAÏMENTS 

Per elaborar aquest treball he rebut el suport de moltes persones a les quals m’agradaria 

poder donar-los-hi el meu sincer agraïment.  

En primer lloc, a la meva tutora del TFG, l’Emilia Comas, per ajudar-me a enfocar el meu 

treball en la direcció correcta i per el seu recolzament i els seus consells per a 

perfeccionar-lo. 

A la meva família per ajudar-me a arribar on sóc, i per ajudar a perfeccionar alguns detalls 

del treball. I també per encoratjar-me a fer-lo el millor possible. 

I finalment a tots els professors de la UVic que he tingut durant la carrera, per haver-me 

ensenyat tot allò necessari per poder acabar aquest treball i per obtenir els coneixements 

necessaris per a ser fisioterapeuta. I també per ajudar-me a enfocar el meu futur i conèixer 

què vull seguir estudiant en l’àmbit de la fisioteràpia.   
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NOTA FINAL DE L’AUTOR. EL TFG COM A EXPERIÈNCIA 

D’APRENENTATGE 

Aquest treball té com a tema principal el Trastorn d’Espectre Autista i el seu tractament 

de fisioteràpia, concretament la teràpia equina i la teràpia aquàtica. He enfocat el treball 

sobre aquest tema perquè el TEA sempre m’ha cridat molt l’atenció. Durant l’assignatura 

de pediatria se’ns va explicar breument aquest trastorn del neurodesenvolupament i em 

vaig decidir a realitzar aquest treball per poder aprofundir en el tema i així conèixer més 

sobre aquest trastorn i la seva intervenció des de la fisioteràpia.  

Aquest treball ha estat una experiència molt enriquidora tant a nivell acadèmic com 

personal, ja que m’ha permès aprendre molt de manera autònoma a través de la cerca 

d’articles i començar a desenvolupar-me com a fisioterapeuta més enllà dels 

coneixements que extreus de la carrera. També m’ha permès comprendre una mica millor 

el món de la recerca i investigació científica, ja que és un àmbit molt important de la 

fisioteràpia degut a la necessitat d’evidenciar científicament els tractaments i 

intervencions de fisioteràpia. 

El que més m’ha agradat de la realització d’aquest treball ha estat que he resolt tots els 

dubtes que tenia en relació al TEA. He pogut aprendre moltes coses que desconeixia. 

També he après moltes coses sobre dues teràpies que m’interessen molt, ja que 

m’agradaria enfocar el meu futur professional a la pediatria o la neurologia, i tant la 

hipoteràpia com la hidroteràpia són dues intervencions molt útils. De manera que la 

realització d’aquest treball m’ha permès conèixer molt millor aquestes teràpies, cosa que 

he notat molt en el Pràcticum V en el que he realitzat teràpia aquàtica amb nens amb 

diferents patologies. El fet d’haver realitzat aquest treball de final de grau m’ha permès 

sentir-me molt més segura i entendre molt més la dinàmica de les sessions de teràpia 

aquàtica.  

 


