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ANNEX 1: Autorització  
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ANNEX 2: Entrevista al CDIAP Tris Tras de Manlleu 

 

Aspectes generals 

1. Data de naixement d’en J.?  

En J. va néixer el 28/12/2009. 

 

2. Té germans? Quants anys té? 

Té una germana, va néixer el 2/12/2006. 

 

3. Quants anys tenen els seus pares? 

El seu pare té 36 anys i la seva mare 38. 

 

4. A quina escola està escolaritzat? A quin curs va començar la seva 

escolarització? (Escola bressol, P-3,..)  

En J. Està escolaritzat va començar a l’escola bressol i actualment està escolaritzat a 

l’escola El Carme de Manlleu.  

 

5. Quin curs està realitzant actualment? 

Actualment està realitzant P5. 

 

6. Quan va ser la primera visita al CDIAP?  

La primera vista que va fer al CDIAP va ser l’ 1/6/2012. 

 

7. Quin va ser el motiu de la derivació? 

El motiu pel qual va ser derivat va ser degut a un retard en l’adquisició de la parla.  

 

8. Quan va ser diagnosticat de TEA? 

El desembre del 2012. 
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9. Per què continua assistint al CDIAP?  

Continua assistint al CDIAP per tal de donar un suport familiar i donar estratègies a la 

família més propera per ajudar a l’infant.  

 

10. Què es treballa amb en J. al CDIAP? 

Actualment s’està treballant la Teoria de la Ment.  

 

11. A quina edat finalitzarà l’atenció al CDIAP en el seu cas? Hi ha algun suport 

previst per quan deixi d’assistir-hi?  

L’atenció al CDIAP finalitzarà als sis anys. Un cop acabat aquest període es farà una 

derivació al CSMIJ, a més també es donarà opció per assistir al Centre privat 

d’Associació Asperger si els pares volen. 

 

12. Hi ha algun esdeveniment significatiu en la seva situació familiar? 

No 

 

Historial mèdic 

13. Hi ha algun antecedent psicopatològic familiar?  

A la seva família no hi ha cap antecedent psicopatològic.  

 

14. Hi va haver algun problema en el període prenatal o post natal que pogués 

afectar-lo? 

El període prenatal i post natal va ser totalment correcte i no hi va haver cap fet que 

pogués afectar al seu desenvolupament.  

 

15. Hi ha algun aspecte en l’historial mèdic a destacar? 

Tot és correcte.  

 

16. Actualment rep alguna medicació? 

En J. actualment no rep cap medicació 
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17. Hi ha alguna alteració en el son o l’alimentació? 

Pel que fa al son i l’alimentació tot és correcte, no hi ha cap alteració.  

 

Desenvolupament del Llenguatge 

18. Hi va haver alguna incidència en el desenvolupament motriu? (Primeres passes, 

agafar objectes i canviar-se’ls de mà, etc). 

Va ser normal, va començar a caminar de manera independent als 13 mesos.  

 

19. I a nivell de comunicació i llenguatge?  

a) Rialles 

b) Balboteig: No va fer balboteig.   

c) Primeres paraules: Les primeres paraules van ser durant el primer any, 

però després no va progressar.  

d) Construcció de frases de dues paraules 

e) ... 

 

20. Actualment quines alteracions es poden observar a nivell de: 

a) Articulació: Vocalitza molt poc. A més també comet alguns errors 

fonològics com ara amb la R i la S.  

b) Comprensió: La seva comprensió és totalment literal, és bona però no 

entén els dobles sentits.  

c) Expressió: Fa prosòdia alterada.  

 

Hi va haver una alteració en el desenvolupament del llenguatge. Als dos anys i mig 

només deia paraules aïllades, aquestes eren: papa, mama i iaia. Per tal de comunicar-

se utilitzava moltes onomatopeies. Cal destacar, però que l’inici del desenvolupament 

del llenguatge va ser normal, però a partir dels dos anys i mig no va progressar més.  

Com ja hem comentat fa prosòdia un tant peculiar ja que a vegades és molt monòtona 

o molt explosiva.   
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Els errors fonològics que comet encara es poden considerar de caire evolutiu.  

Pel que fa  la pragmàtica del llenguatge també està alterat, no acostuma a demanar 

mai res i tampoc explica les coses.  

 

Finalment, cal comentar que feia moltes ecolàlies directes i diferides. Actualment però 

encara en fa de diferides, repeteix capítols de dibuixos animats que veu a la televisió 

amb la mateixa entonació.  

 

Desenvolupament social 

21. A nivell social mostra o ha mostrat algun d’aquests ítems? 

a) Manifesta agressivitat o interès per un joc de manera obsessiva.  

No mostra agressivitat, però si que mostra interès pel joc de manera obsessiva. 

Aquesta obsessió no depèn de la tipologia de joc, sinó que depèn del lloc on està fa un 

tipus de joc o un altre.  

 

b) En situacions de canvis de rutina presenta ansietat o incomoditat.  

Quan va començar al CDIAP els canvis de rutina li provocaven molt estrès, Actualment 

aquest s’ha reduït però els canvis el continuen alternat, tot i que amb menor 

intensitat.  

 

c) Interpreta literalment dels dobles sentits o bromes.  

Sí, no entén les frases fetes, bromes o dobles sentits.  

 

d) Presenta alt grau de dificultat per entendre expressions a nivell emocional. 

Pel que fa a les emocions es pot dir que les té apreses. Relaciona content amb bé i 

enfadat amb malament. Tot i això no les utilitza i no les sap identificar amb els altres.  

 

e) Mostra reaccions extremes davant de la invasió del seu espai personal o 

mental.  

No, ignora tot el que te al seu voltant i està totalment implicat amb el seu joc sense fer 

cas el que està passant al seu voltant.  
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f) Representa escenaris imaginaris determinats, moltes vegades extrets de 

pel·lícules o dibuixos animats.  

Abans ho feia amb més intensitat, tot i així continua representant capítols sencers dels 

dibuixos animats MIC.  

 

g) Mostra conductes agressives davant la hipersensibilitat sensorial.  

No. 

h) Sembla que estigui aïllats del món que l’envolta.  

Sí, s’aïlla i no fa cas al que passi al seu costat, si se’l parla a vegades no contenta.  

 

i) Té manca d’habilitats socials i interès per participar en jocs amb els altres. 

Sí, però si els altres l’inclouen en el joc acostuma a participar, però si no li diuen res 

juga sol i no fa cas del que pugui passar al seu voltant.  

 

j) Fa jocs molt repetitius.  

Sempre, a més és un joc molt repetitiu, fa volar tots els objectes que té a l’abast. És per 

aquest motiu que a vegades passa desapercebut, però realment és un joc repetitiu i no 

hi ha una lògica darrera. 

 

k) Presenta estereotípies.  

Quan va començar al CDIAP movia les mans en formes d’aleteig, actualment té una 

forma molt peculiar de tocar-se el nas, ho fa repetitivament.  Cal destacar que abans 

sempre caminava de puntetes i feia petits salts. A més, també presenta algun 

manierisme ja que agafa algunes peces de forma peculiar, de manera anormal i quan 

té una mà ocupada realitzant una tasca amb l’altre també fa un gest estrany.   

 

22. Com definiries el seu estat emocional/afectiu? 

És un nen bastant monòton, gairebé no expressa les emocions.  

 

23. Com definiries la seva conducta? 

Podríem dir que és molt independent, no necessita mai a ningú, és inquiet i li costa 

molt escoltar als altres.  
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Autonomia 

24. Quin és el seu nivell d’autonomia en el següents aspectes? 

a) Despertar-se/vestir-se:  

b) Anar-se’n a dormir/despertar-se 

c) Neteja, cura personal 

d) Responsabilitats domèstiques 

e) Tasques escolars 

És capaç de realitzar totes les tasques de manera autònoma, però sempre hi ha 

d’haver algú al seu voltant que li vagi dient tot el que ha de fer perquè es distreu amb 

molta facilitat i, sense supervisió no ho faria. Cal estar-hi molt a sobre perquè realitzi 

les tasques.  

 

Interacció social 

25. Com es relaciona amb els adults no familiars? 

És un infant que no inicia mai la interacció, però respon amb naturalitat tot allò que li 

demanen. Cal destacar que mostra indiferència davant d’adults no coneguts.  

 

26. Realitza alguna activitat social/esportiva?  

Actualment no, els seus pares el van apuntar a futbol però no va funcionar, no 

mostrava gens d’interès i no feia el que tocava, preferia estar apartat del grup jugant 

sol.  

 

27. Té algun interès concret? 

Tot i que va variant els interessos, podríem destacar els números. A més té molta 

memòria i s’aprèn els contes de memòria de manera literal i amb les mateixes 

expressions. 

 

28. Quina descripció en fan els seus pares sobre ell? I l’escola? 

Els pares no accepten que el seu fill pateixi TEA, encara no ho han assumit. És per 

aquest motiu que creuen que la conducta que mostra el seu fill és totalment normal, li 

agrada jugar sol i fa diàleg les joguines (realment són ecolàlies diferides). Creuen que el 

seu fill és carinyós, intel·ligent i una mica tossut.  
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ANNEX 3: Entrevista a la psicòloga de l’escola El Carme de 

Manlleu 

 

Mesures d’atenció a la diversitat 

1. Quins documents hi ha al centre que recullen les mesures? 

Tenim el pla d’atenció a la diversitat, un pla específic que recull tot el que seria 

l’atenció a la diversitat en el seu sentit més ampli, des de com s’organitzen els 

reforços, quins tipus de reforços, els nivells, fins a com funciona l’aula d’educació 

especial, la coordinació amb els serveis externs, el procediment de com funciona el 

servei de psicologia, etc. A més, cal tenir en compte que la nostra tasca és avaluar.  

 

2. Teniu algun projecte d’innovació per atendre a la diversitat?  

No en tenim cap. El que si que fem és que les mesures ordinàries que utilitzem estan 

pensades perquè les pugui fer tothom, més que dir fem una cosa especial per nens 

especials, fem coses que puguin ser prou adaptables per tots. 

 

3. Quines metodologies o estratègies utilitzeu per atendre a la diversitat? 

(aprenentatge cooperatiu, treball per projectes, treball per racons, 

aprenentatge multinivell, suports, USEE) 

L’aprenentatge cooperatiu es fa servir més a primària, a infantil no es fa servir gaire tot 

i que podria ser que alguna mestra un dia plantegés una activitat com a aprenentatge 

cooperatiu. A P5 s’introdueix el treball en equip, sobretot en activitats d’expressió. 

Treballem molt a partir de les intel·ligències múltiples.  

 

Treball per projectes se’n fa a l’últim trimestre de P5. Treball per racons no es fa de 

manera sistemàtica dins les àrees curriculars; això no vol dir que la mestra no tingui un 

espai a la classe, però no l’utilitza de manera sistemàtica. El joc simbòlic si que es fa 

per racons. 

 

No es programa sobre un aprenentatge multinivell però si que, per exemple, el 

material de llengua que les mestres elaboren està pensat en tres nivells diferents, però 
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no ho expliquen com a multinivell, tot i que ho és. Adaptacions a dins de l’aula se’n fan 

constantment, com ara adaptacions de traç, que són les més habituals. 

 

Tot i que no tenim USEE, si que hi ha suports com ara dues mestres d’educació especial 

per atendre els nens d’infantil i primària.  

 

4. Què es té en compte per elaborar una avaluació psicopedagògica (Què 

s’avalua?) 

En general, a l’escola funcionem sota demanda, arrel d’un alumne que té alguna 

dificultat les mestres ens diuen que té algun problema i, a partir d’aquí, en funció del 

curs, decidim què fem.  

 

Quan és a P3, encara no tenen els quatre anys i és greu, es deriva al Tris Tras i, a partir 

d’aquí, els valoro jo perquè sóc l’especialista que està a parvulari. Sempre valoro 

llenguatge i expressió oral amb el PLON; després passo el McCarthy que és una prova 

de desenvolupament i de CI, amb els de P3, P4 i P5. A finals de P5, les valoracions que 

faig amb aquests nens ja són a partir de proves de més grans, com ara el PASS, amb el 

que s’avaluen quatre aspectes: planificació, atenció simultània i seqüencial.  

 

Recullo molt la informació de la mestra, com que vaig a les classes també conec els 

nens, llegeixo tots els expedients acadèmics perquè és molt important la informació 

dels altres anys. Pot ser el que falta més és la informació de la família, perquè a 

vegades ens basem molt amb el que diu el tutor, que és qui manté més el contacte 

amb la família, i aleshores, quan jo veig que no hi ha trastorn, parlo amb ella per saber 

com ha set l’evolució d’aquest nen fins a l’edat actual per buscar alguna explicació. 

 

5. A quins aspectes se li ha donat prioritat a l’hora d’elaborar el PI d’en J.? 

La seva escolaritat és ordinària, amb algunes adaptacions metodològiques, però no se 

li ha fet cap PI. Va a l’aula d’educació especial perquè per les seves característiques el 

que li va molt bé és haver anticipat, i la mestra d’educació especial el que fa és 

anticipar algunes tasques, i així se li consolida una mica l’aprenentatge.  
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6. Quin és el protocol davant d’un possible cas de TEA? 

No en tenim cap d’específic, tot i que en el cas d’un nen amb TEA normalment a P3 és 

quan es comença a veure clar que el nen pateix aquest trastorn, i per això, abans de 

P5, s’acostumen a derivar a Sant Joan de Déu, ja que és un diagnòstic delicat i 

prefereixes que ho faci algú qui té el renom, l’especialista. Quan són petits es deriven 

al CDIAP, i quan són més grans, si la família s’ho pot permetre, al Sant Joan de Déu i al 

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. Tot i que tu ja t’ho imagines, tampoc tenim les 

suficients proves per afirmar-ho, per tan intuïm i derivem. A més, d’aquesta manera la 

família també té temps d’assimilar-ho, d’entendre-ho i d’acceptar-ho. 

 

7. Quines són les principals actuacions amb un nen amb TEA? (dins i fora de l’aula) 

Dins l’aula depèn de les característiques del nen, hi ha nens amb TEA que poden estar 

perfectament dins l’aula. Però hem de tenir en compte que justament el que volem és 

la integració d’aquests alumnes dins l’aula ordinària. Per aquest motiu, com més 

estona hi estiguin i més interacció es provoqui millor.  

 

En casos més greus hem tingut un vetllador, de manera que hi ha dos mestres a l’aula i 

el vetllador està amb l’infant que presenta més dificultats. Com ja he dit abans, 

anticipar és una de les coses que més s’intenta fer, i la mestra d’educació especial és 

normalment qui ho fa. I fora de l’aula ja són actuacions a l’aula d’educació especial. 

Cada cas és diferent, però a vegades surten entre tres i quatre hores al llarg de la 

setmana.  

 

8. Quins recursos s’utilitzen per treballar amb ell?  

S’incideix molt en l’estona de joc lliure, quan estan fent el joc de racons. En el cas d’en 

J. els recursos són molt ordinaris, però si que va a l’aula d’educació especial. A l’hora 

de classe, les ordres que la mestra dóna en general, en J. necessita que se li diguin de 

manera individual després que la mestra ho hagi explicat al grup classe. Té molta 

inseguretat de fer les coses, necessita molt la ordre individual. 
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9. Es treballa d’alguna manera l’adaptació d’un nen amb TEA amb la resta del 

grup classe? 

Si han començat des de P3 i ja està diagnosticat, el primer mes hi ha més suport de 

l’habitual. Si no estan diagnosticats només d’arribar i és la mestra qui veu que el nen 

manifesta alguna dificultat, llavors ja s’activen els suports necessaris, hi vaig jo, la cap 

d’estudis, l’altre psicòloga,... però no hi ha cap protocol específic a seguir, actuem 

segons el nen i el suport que vol rebre cada mestra. Això si, el que està clar és que es 

prioritza el suport amb aquests nens.  

 

Com es treballen les emocions i les HHSS 

1. Hi ha algun projecte específic per treballar les emocions i les habilitats socials a 

nivell d’escola? I específicament per en J.?.  

Tenim el Programa Ensenyament i Aprenentatge Feliç (PEAF). Aquest programa el vam 

començar perquè veiem que a l’escola hi havia molts nens amb dificultats 

d’aprenentatge i moltes eren a nivells emocional, ja que estaven tancats 

emocionalment. Llavors vam treballar-ho i estudiar-ho, i vam dissenyar aquest 

programa. Aquest el que permet és treballar a partir de les emocions i les dificultats 

d’aprenentatge. Des de P3 fins a 1r passen tots per l’aula feliç i el gimnàs. Primer fan 

psicomotricitat i després van a l’aula feliç, on es fa un treball cognitiu-emocional. 

Aquest treball consisteix en treballar les emocions, les habilitats socials, la resolució de 

conflictes, etc.  

 

2. S’utilitza algun material concret per treballar aquests dos aspectes.  

Nosaltres vam elaborar un material, tot està elaborat per nosaltres, tan el material que 

s’utilitza amb el gran grup com el amb grup petit. Aquest material està pensat per 

manipular, experimentar i expressar-se, i no hi ha gaires fitxes. Amb els més petits 

s’utilitzen moltes imatges. 

 

3. Com es treballen les emocions a nivell d’aula? I les habilitats socials? 

Hi ha mestres que aprofiten situacions d’aula per treballar i reforçar el que ja s’ha 

treballat a l’aula feliç. Qui més qui menys totes ho treballen d’alguna manera o altra, 

això ja depèn de cada mestra. 
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4. Com es treballen les emocions i les HHSS amb un infant amb TEA? 

Intentem adaptar-nos a tots els nens i llavors si en el grup gran veiem que hi ha algun 

cas que necessita un treball més específic l’agafem amb el grup petit. A més, hi ha unes 

hores que ens trobem les dues mestres i cinc o sis nens i treballem més específicament 

aquells aspectes que més el hi costa. No és que adaptem els objectius que tot el grup 

ha de fer, ja que respectem que cada nen té el seu procés, però si que és veritat que 

treballem segons les seves necessitats. 

 

5. Què canviaries o milloraries sobre aquest treball emocional i social? 

A mi m’agradaria que es treballés més, que estigués més integrat. Si que canviaria 

alguna cosa, perquè sempre hi ha coses a millorar, però anem fent a poc a poc. 

 

6. Quines són les principals mancances que li veus a la manera de treballar les 

emocions i les habilitats socials?  

Penso que hi ha molt camí per fer encara, que qui hi creu si que hi aposta i ho vol 

treballar però encara hi ha molta gent reticent a això. Mica a mica la gent que hi creu 

ha d’anar fent, perquè el treball encara és molt fluix. 

 

7. Un nen amb TEA té algun suport individualitzat? Quina duració setmanal té? 

De manera individual no rep suport específic sobre les habilitats socials i les emocions, 

però si que, com he dit abans, si presenten dificultats específiques treballem amb 

petits grups. La durada d’aquest treball és l’hora de psicomotricitat amb el seu grup 

classe i després amb el grup petit és una hora més.  

 

Escolaritat 

29. Situació actual a nivell escolar 

En J. està a la classe de P5 amb el grup ordinari i cada cop s’intenta que la seva 

escolarització sigui el màxim d’ordinària possible. És un nen que necessita el seu espai 

vital i juga habitualment sol, o si juga amb algú és amb els mateixos dos nens, un d’ells 

també TEA i l’altre que no té diagnòstic però si que té simptomatologia de TEA. El que 

és més diferent amb J. són les seves reaccions emocionals. 
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30. Com és actualment el seu rendiment escolar? 

El seu rendiment escolar a nivell cognitiu és correcte. 

 

31. Quin és el seu comportament dins l’aula? 

El seu comportament dins l’aula també és correcte, si no el mires directament passa 

desapercebut. Necessita molta confirmació de les coses, que se li donin les ordres 

directament a ell, el seu espai,... però tot i així es comporta correctament i mai està 

involucrat en conflictes d’aula.  

 

32. Com es relaciona amb els companys? 

Bueno, la relació és limitada. És limitada perquè el seu tipus de joc és diferent al dels 

altres i inconscientment s’allunya dels companys i busca el seu espai. Tot i que si a 

vegades se’l convida a jugar, ell s’apunta. 

 

Interacció social 

33. Com es relaciona amb els adults no familiars? 

Cada vegada més bé, però ell mai inicia interacció.  

 

34. Realitza alguna activitat social/esportiva?  

Actualment no. 

 

35. Té algun interès concret? 

Si que en té, però els va canviant. 

 

Desenvolupament social 

36. A nivell social mostra o ha mostrat algun d’aquests ítems? 

l) Manifesta agressivitat o interès per un joc de manera obsessiva.   

No manifesta agressivitat però si que podria ser que tingues obsessió per algun joc. 

 

m) En situacions de canvis de rutina presenta ansietat o incomoditat.  

Sí 
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n) Interpreta literalment dels dobles sentits o bromes.  

Sí 

 

o) Presenta alt grau de dificultat per entendre expressions a nivell emocional. 

No entén les emocions dels altres, però ara hem aconseguit que comenci a riure. 

 

p) Mostra reaccions extremes davant de la invasió del seu espai personal o 

mental.  

A l’escola extremes no, el que farà serà marxar. 

 

q) Representa escenaris imaginaris determinats, moltes vegades extrets de 

pel·lícules o dibuixos animats.  

sí 

r) Mostra conductes agressives davant la hipersensibilitat sensorial.  

Sí, quan hi ha molt soroll és un nen que es posa molt nerviós, es tapa les orelles i 

s’aparta. 

 

s) Sembla que estigui aïllats del món que l’envolta.  

Sí però cada vegada menys. 

 

t) Té manca d’habilitats socials i interès per participar en jocs amb els altres. 

Té manca d’habilitat social per demanar a algú per jugar amb ell, no té aquesta 

iniciativa. 

 

u) Fa jocs molt repetitius.  

Sí, i a més el que fa són jocs molts simples, per exemple agafarà dos ninos i estarà tota 

l’estona fent el mateix. 

 

v) Presenta estereotípies.  

Es toca el nas d’una manera estranya 

 

 



Treball Final de Grau   Grau de Mestre d’Educació Infantil 

 

XVI 
UVIC-UCC  Curs 2014-2015 

37. Com definiries el seu estat emocional/afectiu? 

Bé, és un nen alegre i content, dintre les limitacions de les seves característiques, però 

a diferència de P3 i P4 que semblava més seriós, aquest any ha fet un canvi. 

 

38. Com definiries la seva conducta? 

Correcte, tot i que a vegades pot ser tossut. 
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ANNEX 4: Escala de Participació, Autonomia i relacions socials (MEISR) 
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