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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest treball és realitzat per quatre alumnes de primer de grau d’Educació 

Social, de la Universitat de Barcelona. Som la Mireia Cibiriain, l’Estela Bermejo, 

Milenka Duclau i Laia Martínez, i a partir de l’assignatura Interrogants i Reptes 

de futur, us proporcionem un gran treball sobre l’autisme i les diferents visions 

sobre aquest trastorn. 

Pensem que estem en una de les etapes més boniques i més importants de la 

nostra vida i que les persones que pateixen aquest tipus de trastorn, com d’altres 

no la poden aprofitar de la mateixa manera que la resta de la societat, i després 

de reflexionar i veure una part del seu món, hem decidit endinsar-nos realitzant 

aquest treball sobre l’autisme. 

Des de fa molts anys aquest trastorn conviu en la nostra societat, i pensem que 

hi ha molta informació no recopilada i ordenada per poder entendre-ho. Per 

entendre l’autisme requereix un temps i la informació clara. 

El nostre interès sobre aquest tema en cadascuna de nosaltres neix des de fa 

temps, ja que cadascuna de nostres ha tingut experiència i convivència amb 

aquest trastorn. En el cas de la Mireia, té la presència d’un familiar que pateix la 

síndrome Asperger, un tipus d’autisme, i en vol saber més sobre aquest, en el 

cas de l’Estela, ha realitzat unes pràctiques on l’han permès estar en contacte 

amb persones autistes on ha pogut gaudir i saber-ne com és aquest, i en el cas 

de la Laia, té la presència de dos familiars que pateixen autisme amb 

hiperactivitat, i a més a més, ha realitzat pràctiques a l’Escola Rosa Oriol on ha 

pogut fer d’educadora amb alumnes autistes. Per totes aquestes experiències, 

quan l’Antonio Alcàntara ens proposa escollir un tema de treball i posar-nos en 

grup, un dels temes principals i d’interès que vam pensar va ser l’autisme. 

Aquest treball que ens proposa l’Antonio, en l’assignatura d’Interrogants i reptes 

de futur, tracta d’informar-nos sobre aquest àmbit, i posar-nos a pensar quins 

interrogants ens passa pel cap en escoltar la paraula autisme, i a partir 

d’investigar i treballar, arribar a una conclusió i reptes de futur. 

La nostra qüestió sobre aquest tema, va aparèixer ràpidament, ja que després 

de parlar totes, i tenint antigues experiències, coincidim que la societat té una 

visió sobre l’autisme errònia, cadascuna de nosaltres hem escoltat com persones 

parlen d’un sol estereotip d’autisme, una imatge fixa d’ells, com: els autistes no 

parlen, els autistes no saben jugar, els autistes necessiten estar ingressats a 

residències de dia, els autistes són aquells  que mouen el cap ‘’endavant i 

enrere’’, entre de molts altres. A més a més, d’una gran part no tenir imatge 

errònia, una gran part directament no en sap gaire sobre aquest, no hi ha 

informació en la societat per a una conscienciació. Nosaltres ens endinsem a 

realitzar aquest treball per eliminar aquests estereotips i fer consciència. 
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Volem demostrar que l’autisme no té una forma fixa, no existeix tampoc un sol 

tipus d’autisme i tampoc hi ha un estereotip, i aquesta idea errònia prové d’una 

falta de conscienciació per part de la societat. Cal saber que cada autista és un 

món diferent, tots reuneixen unes característiques comunes de l’autisme, però 

independent d’això, cadascun d’ells, és un autista diferent. Com per exemple, hi 

ha de carinyosos i de menys, hi ha els que tenen capacitat de parlar i dels que 

no, hi ha els que poden fer per ells sols les necessitats bàsiques i dels que 

necessiten més dependència, hi ha dels que tenen uns símptomes secundaris 

diferents d’un altre, com un pot presentar crisi d’agitació i un altre pot presentar 

auto agressivitat, poden haver moltes diferències d’un a un altre, tot i així pensem 

que la societat no s’adona i saben realment que representa l’autisme. 

A partir d’aquest treball respondrem al nostre interrogant: Sap la nostra societat 

què és l’autisme? A partir d’aquesta qüestió, treballarem tres àmbits diferents. 

Primer de tot, anirem al que és la societat i el que opinen sobre l’autisme, 

realitzarem una enquesta la qual distribuirem a les nostres xarxes socials per a 

que així la nostra població contesti, una vegada finalitzat en traurem conclusions. 

El segon àmbit on treballarem serà l’opinió de l’educador social sobre l’autisme, 

on realitzarem una entrevista a un educador/a social, en Marc, amb experiència 

respecte al trastorn, i per finalitzar i tercer àmbit, treballarem el que l’autisme en 

la vida real, amb informació i una entrevista a una persona que pateix síndrome 

Asperger. Una vegada treballats aquests tres àmbits ens plantejarem quins 

reptes representa aquesta temàtica per l’àmbit de l’educació social, per exemple 

un dels nostres principals reptes, és: conscienciar a la societat del que realment 

és l’autisme, i a més a més, com podem fer aquesta conscienciació, com per 

exemple projectes, xarrades, entre d’altres.  

Per anar finalitzant el nostre treball, informarem de les actuacions d’èxit sobre 

aquests àmbits, és a dir, les ajudes que actualment hi ha per tractar aquest 

trastorn, i per una altra banda, quines actuacions creiem que fan falta per ajudar 

als que pateixen d’aquest trastorn. 

Com hem anotat la nostra metodologia segueix un procés, on es treballarà amb 

grup, tant de cara amb la societat, com de cara a experts sobre l’autisme. 

Treballarem a més a més, amb audiovisuals i entrevistes, i ens moure’m per 

informar-nos sobre tots els projectes i ajudes que existeixen, com les diferents 

teràpies que hi ha. 

És una gran qüestió, i amb un gran repte en un futur. Després de realitzar el 

nostre treball haurem adquirit encara més experiència i més coneixements sobre 

aquest trastorn, esperem conscienciar i animar a la societat a conèixer el que 

representa i el que és l’autisme, i a participar en actuacions i projectes per ajudar 

a aquestes persones, ja que hem de remarcar que els malalts d’aquest trastorn 

no són diferents de nosaltres, són persones amb característiques ‘’no comuns’’ 

tal com pensa la població, però són persones com ho és tota la societat, i s’han 
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d’acabar les etiquetes i conèixer el que representa aquest trastorn, conèixer a la 

persona i no jutjar. 

Demostrarem que la societat està equivocada i proposarem projectes per 

conscienciar a la societat. 

 

2. ESTAT DE LA QUËSTIÓ 

2.1 Com veu la societat l’autisme? 

Com que creiem que la societat té una idea errònia sobre l’autisme o, no hi ha 

coneixements sobre aquest trastorn, hem decidit distribuir una enquesta a les 

nostres xarxes socials, en la qual la població haurà de contestar sobre els propis 

coneixements del trastorn. 

Pel que fa a què en pensa la nostra societat sobre les persones que pateixen 

autisme, és a dir, si coneixen el trastorn i si creuen que hauria d’haver-hi més 

informació per tal de conscienciar a la població, hem realitzat una enquesta 

distribuïda per les nostres xarxes socials per conèixer directament les respostes 

amb certesa. 

Un total de 90 persones han contestat la nostra enquesta. 

Com podem veure en el següent 

gràfic, la pregunta consistia a 

contestar respecte al coneixement 

del trastorn. Hi havia quatre opcions 

per contestar: sí, no, no gaire i gens. 

El major nombre de participants de la 

nostra enquesta estan d’acord en el 

fet que no coneixen gaire aquest 

trastorn, seguidament, amb molt 

poca diferència, els enquestats han 

contestat que si el coneixen. Amb  

menys puntuació, han contestat que 

no coneixen el TEA i, finalment, una 

minoria ha contestat que no el 

coneixen gens.             Gràfic circular de l’enquesta 

Així, quan la resposta era afirmativa, és a dir, quan contestaven que si coneixien 

el trastorn, havien de definir què és o com és l’autisme per ells. Hem trobat 

respostes de tot tipus: “una persona autista és una persona que no sap 

relacionar-se”, “és una persona que viu al seu món”, “una persona que s’aïlla de 

la societat”, “l’autisme és una malaltia que provoca dificultats a l’hora 

d’exterioritzar els mateixos sentiments i les emocions”, “és un trastorn que afecta 

greument a l’aprenentatge”... entre moltes d’altres respostes. 
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Per tant, com hem comprovat, la majoria de la població no coneix gaire el 

Trastorn de l’Espectre Autista, cosa que provoca una mala interpretació de la 

visió d’una persona autista o una persona que pateix TEA. La nostra societat té 

un estereotip equivocat i inexistent de les persones que pateixen l’autisme. A 

més a més, ens hem trobat com una majoria de les respostes ‘’sí’’, no han sabut 

respondre bé el que realment és, i l’altre part ha donat respostes típiques 

d’estereotips 

No hi ha un retard aparent. Aquestes persones tenen qualitats diferents i 

gestionen diferent les emocions. A més, existeixen diferents graus, uns estan 

més afectats que d’altres, però això tampoc justifica que la societat marqui una 

diferència entre “aquests” o “aquells”. Cadascú té les seves capacitats i sembla 

que això la societat no ho entén. 

Ens sobte que, ningú destaqués una característica molt important sobre les 

persones autistes. Ells tenen un do, alguna cosa que els fa destacar. 

 

 

Finalment, l’última pregunta de la nostra 

enquesta consistia en contestar si creien 

necessari una distribució d’informació 

sobre què tracta el TEA per a una bona 

conscienciació de la nostra població. Una 

majoria notable, com podem veure en el 

gràfic corresponent, les persones 

enquestades afirmen  que si és necessari 

tenir més informació sobre aquest 

trastorn. I, una gran minoria, pensa que no 

ho és. 

 

      

       Gràfic circular de l’enquesta 

 

2.2 Com veuen els educadors/res social l’autisme? 

A més a més, de veure la visió per part la nostra població, hem volgut incrementar 

l'opinió mirant des d'un segon punt de vista, els que s'anomena educador social, 

professionals que es dediquen a l'ajuda dels que pateixen aquest trastorn. 

Així que a partir d'una entrevista1, hem pogut descobrir que pensen els i les 

                                                           
1 Entrevista a Marc Simón a annexos, pàgina 24. 



 

6 
 

ABSÈNCIA I PRESÈNCIA 

professionals sobre aquests, encara que hi ha punts de vista diferents, tots tenen 

coses en comú. 

L'entrevistat, Marc Simón, té 27 anys i actualment viu al Prat de Llobregat, vaig 

estudiant d’integració social i actualment treballo com a Educador Socials en un 

centre ocupacional i a més a més, director de lleure en la Fundació Hospitalitat 

de Barcelona. 

 

A partir de l'entrevista sabem que els motius vocacionals cap aquest àmbit, d'en 

Marc prové d'entrenar a futbol a nens de set i vuit anys, i a partir d'allà va apuntar-

se a un esplai de joves. A més a més, es va anar formant com a integrador social 

per veure els diferents col·lectius, i el col·lectiu que més va interessar al Marc va 

ser el de diversitat funcional, on des del primer moment va fer pràctiques, i més 

tard treballar pel lleure amb diversitat. Marc parteix de molta experiència, ja que, 

ha treballat en diversitat de centres, com: centres d'educació especial, Lleure en 

la Fundació Hospitalitat, en la residència de la Llar de Montjuïc, centre 

ocupacionals d'Eneida i lleure en Ràtio associació. 

 

Fent referència al nostre estudi, traiem la conclusió que pel professional l'autisme 

és el conjunt de diversos trastorns que afecten una persona el seu àmbit més 

proper, al social i comunicatiu. Però la manera de relacionar-se, comportar-se i 

comunicar-se pot variar segons la persona, i no es pot englobar-ho tot amb la 

paraula autisme. I seguidament, en Marc remarca que com que no tots són iguals 

i no hi ha un estereotip, sempre intenta adaptar les seves habilitats a les 

necessitats dels diferents tipus d'usuaris. L'educador ens remarca que hi ha 

diferents ''graus'', i que no tots els autistes es comporten de la mateixa manera. 

Les funcions més importants que pot fer l'educador segons ens explica en Marc 

és cobrir les necessitats bàsiques de la vida diària, estimular-lo, que gaudeixi, 

crear un vincle amb ell/ella, entre d'altres. I a més a més, ens informa que la 

millor manera de projectes o teràpies per estimular-los són intentar adaptar-te a 

ell, potenciar les seves habilitats alhora que connecti amb ell mitjançant un 

mecanisme únic i individualment. 

I la part més important de l'entrevista i la qual volen remarcar és l'opinió d'aquest 

professional per eliminar estereotips, ell demana que cal explicar a la societat, o 

en el cas on treballa ell, als voluntaris, les diferents diferències que hi ha entre 

autistes i que no ens podem relacionar/comportar amb totes les persones de la 

mateixa manera, ell demana una conscienciació, perquè aquesta poca 

conscienciació fa que la societat tingui una idea errònia. 

Per finalitzar ens explica una situació on podem comprovar que hi ha diferencies 

entre ells, en una sortida hi havia una noia amb autisme que portava una nina 

sempre a sobre, i ell per comunicar-se i fer-se entendre utilitzava que anava la 

nina a dinar, així va aconseguir que els tres anessin a dinar, per altra banda un 

altre jove amb autisme no volia anar a dinar fins que tots sortissin del menjador. 
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Amb aquesta entrevista podem concloure que la societat avui en dia pateix d'una 

falta d'informació sobre aquest trastorn, això porta que la societat no tingui 

consciència i tingui una idea errònia amb estereotips d'autisme. Professionals 

com l'educador social demostra que cada persona autista és diferent, cadascú 

és un món diferent, ja que podem veure com a partir de diferents experiències 

en Marc proposa explicar-ho a la societat i donar oportunitats per conèixer a les 

persones com són. Seguidament per complementar aquesta diferenciació 

explicarem els factors que influeixen als autistes, i una entrevista a una persona 

amb síndrome Asperger. 

 

2.3 Com és en realitat l’autisme. 

El TEA (Trastorn de l'Espectre Autista), es defineix com un conjunt de trastorns 

del neurodesenvolupament d'inici en la infància en què coexisteixen tres tipus de 

manifestacions: trastorn qualitatiu de la relació social, trastorn de la comunicació 

verbal i no verbal, i falta de flexibilitat cognitiva i conductual amb repertori 

restringit d'interessos i conductes. Aquests afecten el funcionament del cervell, 

però a cada autista l'afecta de manera diferent. 

 

En el DSM-IV (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, publicat per 

l'American Psychiatric Association), incloïa l'autisme clàssic; la síndrome 

d'Asperger; trastorn desintegrador infantil; la síndrome de Rett i el TDG no 

especificat, dins d'un grup anomenat Trastorn Generalitzat del 

Desenvolupament. Però aquesta Associació Americana, creen una nova versió, 

el DSM-V al 2013, substituint aquests subtipus per la categoria general ''Trastorn 

de l'Espectre Autista'' (TEA), i posant el trastorn autista en un cercle important 

dins del TEA. 

 

Els autistes no són tots iguals, ja que varien depenent de tres factors: pel 

subtipus del qual ha sigut diagnosticat, pels diferents nivells de gravetat o els 

símptomes secundaris que presenten.  

A continuació informarem dels diferents factors: 

 

Subtipus de TEA. 

 

• Síndrome de Rett: aquesta síndrome ara és exclosa dins del grup TEA, però 

anteriorment era un dels seus subtipus. És un trastorn cognitiu no comú, afecta 

aproximadament a un de cada 10000 persones, principalment del sexe femení, 

que es manifesta durant el segon any de vida, o en un termini no superior als 4 

primers anys de vida. Es caracteritza per l'aparició de greus retards en el procés 
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d'adquisició del llenguatge i de la coordinació motriu. En un percentatge alt els 

pacients, s'associa amb retard mental greu o lleu. El procés de deteriorament 

cognitiu és persistent i progressiu. 

 

• Síndrome Asperger: forma bastant lleu dels TEA, en la qual els pacients no 

són capaços d'interpretar els estats emocionals aliens, no tenen empatia. 

Aquestes persones són incapaces de relacionar la informació facilitada per 

l'entorn i pel llenguatge corporal de les persones, sobre els estats cognitius i 

emocionals d'aquestes. 

 

• Trastorn desintegrador infantil: desintegrador conductual després dels 3-4 

anys de desenvolupament social i cognitiu correctes. Habitualment hi ha un 

primer període de símptomes característics (irritabilitat, inquietud, ansietat, 

hiperactivitat...), el qual segueix la pèrdua progressiva de capacitat de relació 

social, amb alteracions marcades de les relacions personals, de parla i 

llenguatge, pèrdua o absència d'interès pels objectes, amb instauració 

d'estereotips i manierismes. 

 

• TDG no especificat: presenten les característiques anteriors però no compleix 

els requisits específics pel diagnòstic d'aquests trastorns anteriors. 

 

• L'autisme clàssic o general: l'autisme s'ha convertit en un terme molt general, 

ja que trobem dintre de l'espectre autista diversos trastorns, encara que el més 

general i conegut sigui l'autisme clàssic. 

L'autisme clàssic, principalment conegut com el terme ''autisme'' o també ''TEA'', 

és un trastorn del desenvolupament neurològic, que està associat a dificultats 

d'aprenentatge i retard en l'adquisició del llenguatge. Tenen una manca a l'hora 

d'aprendre habilitats i s'associa per l'allunyament de la realitat. Presenta un 

conjunt d'alteracions en el desenvolupament tant físic, com mental i social, i 

també en la comunicació a nivells diferents. Sovint mostren conductes anormals 

i repetitives, els símptomes d'aquest trastorn apareixen entre els dos i tres anys 

de vida. A més a més dels símptomes principals, presenten símptomes 

secundaris i associats que posteriorment explicarem i cal remarcar el dèficit del 

llenguatge, ja que és abundant dins dels autistes. 

 

Cal remarcar, que els pateixen autisme no són iguals, hi ha els que els hi agrada 

el contacte i d'altres que els molesta, altres sempre necessiten companyia i 

d'altres prefereixen estar sols, però d'altra banda també hi ha característiques 

comunes, com que no senten dolor, els espanta els sorolls perquè a la seva ment 

arriba d'altra manera, alguns presenten autisme de grau 1 i d'altres de grau 3, 

cada autista és un món diferent. 
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Nivells de gravetat dels TEA. 

En el DSM-IV trobàvem que no es classificaven tipus o gravetat, però amb DSM-

V, l’autisme i altres trastorns dins dels TEA es divideixen per graus de gravetat2: 

GRAU DE GRAVETAT COMUNICACIÓ 

SOCIAL 

COMPORTAMENT 

RESTRINGIT I 

REPETITIU 

Grau 1: Necessita 

ajuda. 

Dificultat per iniciar 

interaccions socials i 

exemples clars de 

respostes atípiques o 

insatisfaccions a l’ 

apertura social d’altres 

persones. Per exemple 

l’intent de fer amics, 

habitualment no té èxit, 

o poder fer frases 

completes però no poder  

mantenir el fil conductor 

de la conversació. 

 

Dificultat per alterar 

activitats, problemes 

d’organització i 

planificació dificulten 

l’autonomia. 

Grau 2: Necessita 

ajuda notable. 

Diferències notables de 

les amplituds de 

comunicació social, 

verbal, i no verbal, inici 

limitat d’interaccions 

socials i reducció de les 

respostes no normals a 

l’apertura social d’altres 

personals, per exemple 

una persona que emet 

frases senzilles, 

interessos molt concrets 

i té una comunicació 

verbal molt excèntrica. 

Inflexibilitat del 

comportament, la 

dificultat d’afrontar els 

canvis o altres 

comportaments 

repetitius apareixen amb 

freqüència clarament a 

l’observador casual i 

interfereixen en el 

funcionament en els 

diversos contextos. 

 Ansietats o dificultat per 

canviar el centre de 

l’acció. 

 

Grau 3: Necessita 

ajuda molt notable. 

Inici molt limitat de les 

interaccions socials i 

Inflexibilitats del 

comportament, 

                                                           
2 Aquesta taula la podem trobar dins del DSM-V (guia de consulta dels diganostics), en la pàgina 32, 
Trastornos del Desarrollo Neurológico. 
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resposta mínima a 

l’apertura social amb 

altres persones. Per 

exemple únicament 

respon a aproximacions 

socials molt directes, pot 

diré poques paraules i 

difícilment intel·ligibles. 

l’extrema dificultat per 

afrontar els canvis o 

altres comportaments 

repetitius interfereixen 

notablement amb el 

funcionament en tots els 

àmbits. Ansietat intensa 

per canviar el centre de 

l’acció. 

 

Ens trobem dificultats davant d’aquesta classificació, ja que les persones que 

envolten al que pateix autisme creuen que no es tracta de nivells de gravetat, o 

que l’autisme sigui més lleu o més greu, sinó que simplement és diferent. 

 

Símptomes: primaris i secundaris. 

Primaris o principals.  

Com hem citat anteriorment, no tots els autistes mostren les mateixes 

característiques, dèficits, o graus. No obstant això, hi ha els símptomes principals 

i característics dels trastorns que tots ells presenten.  

Els símptomes característics són: tenen dificultats per interaccionar socialment, 

pateixen problemes de comunicació verbal i no verbal, i mostren comportaments 

reiteratius o interessos limitats o obsessos. Aquests comportaments poden variar 

en quant el seu impacte, és a dir, des d’un trastorn lleu fins a un que pot arribar 

a absoluta dependència. La característica distintiva de l’autisme és una escassa 

interacció social. 

Freqüentment son els més propers, els primers a advertir els símptomes en els 

afectats pel trastorns abans dels tres anys. Des d’etapes precoces, com la 

lactància, un nadó amb autisme no pot respondre a la presència d’altres 

persones o concentrar-se en un objecte, excloent als altres, durant llargs 

períodes de temps. Un nen autista pot, aparentment, tenir un desenvolupament 

normal i després replegar-se i tornar-se indiferent al contacte social. 

Secundaris o associats. 

Deixant de banda els símptomes característics, podem trobar altres símptomes 

secundaris o associats. El símptoma associat de primer ordre es la deficiència 

mental, ja que afecta a un 75% de les persones autistes, i de segon ordre tenim 

els trastorn del llenguatge, es a dir, un dèficit del llenguatge. 

I d’altres símptomes també abundants però no menys importants són: 
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 Hiperactivitat infantil: és un dels símptomes del TDH (Trastorn del 

Dèficit d’atenció), un nen pot ser diagnosticat d’autisme amb hiperactivitat 

i això pot provocar més complicació pel trastorn. Aquest, és una augment 

persistent de l’activitat motora. 

 Hipoactivitat juvenil o adulta: és un dels símptomes del TDH, és una 

disminució persistent de l’activitat motora. 

 Humor làbil: la persona que pateix autisme presenta en ocasions un 

humor dèbil. 

 Baixa tolerància a la frustració: es dóna quan un individu es frustra molt 

fàcilment, i té una manca de voluntat o incapacitat per tolerar el malestar 

necessari a curt termini, que de vegades es requereix per obtenir beneficis 

a llarg termini. 

 Crisi d’agitació: es produeix moltes vegades sense causa, i es coneix 

com els gestos que realitza la persona autista quan està en una situació 

nerviosa o no còmoda per ell.  

 Impulsivitat: es deixa emportar pels impulsos naturals, un 90% de les 

persones autistes ho pateix, aquests impulsos son tendències 

involuntàries a executar actes. 

 Autoagressivitat: són actes agressius que posen un dany corporal a ell 

mateix. 

 Hetereoagressivitat: és l’agressivitat dirigida contra els altres, i en el cas 

de l’autisme no es coneixen els motius de l’agressivitat. 

 Respostes paradoxals als estímuls auditius: com hem anotat durant el 

nostre treball, segons quin soroll pot afectar a l’estat de la persona autista. 

Si el soroll és més fort mostraran respostes no comunes. 

 Alteracions del son: és un dels més important i abunda dins de l’autisme. 

Dificultat a l’hora de dormir. 

 Trastorn de l’alimentació: Les persones autistes són molt selectius en 

general i això pot provocar trastorns secundaris com aquest. Si el menjar 

no entra pels ulls, és a dir, no és agradable estèticament la persona autista 

no provarà ni tocarà l’aliment. 

 Crisis epilèptiques: (20-25% de les persones autistes), el terme crisis 

epilèptica s’utilitza sovint indistintament amb convulsió. Les convulsions 

es presenten quan el cos sacseja d’una manera ràpida incontrolablement, 

cal dir que hi ha molts tipus de convulsions que dependran del grau de 

gravetat d’autisme. 

 

Com hem anomenat anteriorment, afegim un altre punt de vista, el que 

s'anomena realitat. Un cop vist la teoria, i podem demostrar que no hi ha un 

estereotip i que pot variar per diferents factors. Volem acabar de demostrar 

que fa falta una conscienciació per part de la societat cap aquest trastorn. 
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Així que hem decidit fer una breu entrevista3 a Andrés Ruiz Sagarra, un gran 

escriptor, i diagnosticat de Síndrome Asperger. 

 

Com podem llegir a l'entrevista i treure conclusions, pels que pateixen 

autisme, mirant des d'un altre tipus de vista també pots ser una virtut personal 

que pot enriquir, s'ha de mirar des de molts punts de vista. Fent referència al 

coneixement d'aquest trastorn, amb aquesta entrevista tornem a demostrar 

que la societat s'aparta d'aquest pel fet de veure a persones 'rares', pel 

desconeixement, i a més a més el poc interès d'informació sobre aquest, i al 

que més fa ignorar a la població, sobretot la infantil i/o jove, és el fet de veure 

un comportament 'diferent' com ens diu Andrés. 

 

Per sort, avui dia, les ajudes cap aquest trastorn han incrementat, i hi ha una 

bona ajuda per part dels professionals, no obstant això es troba a faltar una 

ajuda econòmica i també una assistència més freqüent, a més a més nostres 

tant com ell pensem que es un trastorn que pateix limitacions, com molts 

d'altres, i encara que s'hagi potenciat l'ajuda falta encara projectes, tallers, 

centres més especialitzats, entre d'altres. 

 

Per acabar l'entrevista, l’Andrés ens explica que aquest desconeixement 

prové de la falta de conscienciació a la primària i que s'hi hauria d'incrementar 

al mateix temps pels mitjans de comunicació. I una proposta que ens fa 

aquest escriptor, és la idea de crear un tipus d'assignatura alterativa que sigui 

empàtica i creativa, que ajudi als nens des de la infància a entendre i acceptar 

aquestes diferències, per així créixer cap a un futur i reduir les marginacions, 

exclusions i injustícies. 

 

3. REPTES I INTERROGANTS PER L’EDUCADACIÓ SOCIAL 

 

Gràcies a l’entrevista d’Andrés Ruiz Sagarra i després d’haver vist les respostes 

de la població podem acabar d’afirmar que la societat no està del tot 

conscienciada del que és realment una persona amb trastorn de l’espectre 

autista. Per tant, creiem que és necessari conscienciar a aquesta societat per 

diferents motius: 

- Perquè els menors puguin escolaritzar-se en una escola ordinària. 

- Perquè se’ls vegin en igualtat de condicions. 

- Per integrar-los a la societat. 

                                                           
3Entrevista a Andrés Ruiz Sagarra a annexos, pàgina 25. 
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- Per evitar que siguin un col·lectiu vulnerable. 

- Per millor la seva inserció laboral. 

Amb els motius que hem esmentat abans se’ns han plantejat diferents 

interrogants: 

- Els infants amb TEA es sentirien còmodes en una aula ordinària? 

- En qüestions d’aprenentatge s’ha de tenir en compte si la persona pateix 

o no TEA? (fent referència a què se’ls tracti en igualtat de condicions). 

- L’educació dels joves sense TEA es veurà afecta pels autistes? 

- Tots els infants i joves amb TEA poden accedir a una escola ordinària? 

- Aquesta conscienciació acabaria amb la segregació d’aquest col·lectiu 

respecte a la societat? 

- Els estereotips podrien ser eliminats un cop feta la integració? 

- Canviar la percepció de la societat respecte l’autisme, podria fer disminuir 

els tractaments farmacològics d’aquests? 

- Aquesta nova visió podria millorar l’autonomia dels autistes? 

Tots aquests interrogants els podem treballar a través de projectes i xerrades, 

que en el següent punt desenvoluparem, i que aniran encaminats a solucionar el 

gran repte que ens ha sorgit: 

“QUE LA SOCIETAT CONEGUI REALMENT QUÈ ÉS L’AUTISME” 

 

 

Font: estudi realitzat als Estats Units, publicat per el Centre De Control de 

malalties (CDC), l’any 2014. 
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En l’anterior taula es poden observar la prevalença identificada de trastorns de 

l’espectre autista en diferents llos del món. Des de l’any 2000 fins el 2012 i tenint 

en compte l’any de naixement. Per aquest estudi s’han consultat varies fonts 

d’informació i es pot veure un clar augment de detecció de persones amb aquets 

trastorn, l’any 2000 hi havia un 6,7 per mil de població amb trastorn i el 2012 en 

finalitzar l’estudi ens trobem amb un 14,6 per mil d’afectats, més del doble que a 

l’iniciar l’estudi.  

4. ACTUACIONS D’ÈXIT I IMPLICACIONS PER PART DELS 

EDUCADORS/ES SOCIALS.  

 

Actualment no s’ha trobat cap cura per aquests tipus de trastorns. Però, 

existeixen un seguit de teràpies conductuals dissenyades per calmar símptomes 

específics i poden causar una millora. El tractament més recomanat per els 

especialistes és la coordinació de teràpies i intervencions que tenen com a 

finalitat millorar els símptomes característics de l’autisme, és a dir, els problemes 

d’interacció social, problemes en la comunicació verbal i no verbal i problemes 

en els canvis de rutines, moviments repetitius i obsessions. Com abans s’intenti 

reconduir la conducta més possibilitats de millora hi haurà. 

Hi ha quatre tipus de tractaments: 

 Dietes específiques: Hi ha unes dietes específiques, ja que molts dels 

especialistes diuen que hi ha aliments que poden fer funcionar malament 

l’organisme i poden empitjorar els símptomes. Aquestes són les diferents 

dietes:  

o Dietes lliures de gluten i caseïna. 

o Netejar la dieta de colorants, addictius nocius i reducció de sucres. 

o Dietes riques en antioxidants. 

o Suplements alimentaris. 

 

 Medicaments: Pel que fa als tractaments per a l'autisme, actualment no 

existeix cap medicament que resolgui  el problema de l'autisme. De fet, 

encara no hi ha cura per a aquest trastorn i els símptomes no desapareixen 

amb el creixement de l’autista. Tot i així, hi ha uns tractaments que poden 

ajudar a les persones amb autisme i a les seves famílies a portar una vida 

més normal. Només en alguns casos determinats es poden utilitzar els 

neurolèptics per reduir simptomatologies que poguessin suposar un perill per 

al nen o per als altres. Aquests neurolèptics fan disminuir el nivell d’ansietat, 

quan el nen esta nerviós abans d’auto lesionar-se o fer mal algú, es pren 

aquest tipus de medicament. En el cas d’en Matías, pren a més a més 

medicació pel trastorn del son, ja que li costa molt dormir i aquestes pastilles 

faciliten el son. 
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 Teràpies:  

 Teràpia ocupacional: és la disciplina sociosanitària que avalua la 

capacitat de les persones per dur a terme les activitats de la vida 

quotidiana i intervé quan aquesta capacitat està en risc o es troba afectada 

per qualsevol tasca. 

   Zooteràpia o teràpia assistida amb animals (TAA): és una metodologia 

on la missió és seleccionar, entrenar i certificar animals, que siguin de 

suport en tractaments i teràpies per a pacients de totes les edats, amb 

malalties que els debiliten i els afecten en el pla social, emocional i 

cognitiu. 

Amb aquesta teràpia aconsegueixen disminuir el sentiment de soledat, ja 

que comparteixen sentiments, rialles i jocs, així com els vincles afectius; 

incrementa l’autoestima, ja que els pacients donen ordres i els animals 

responen, es senten responsables d’un animal; milloren l’humor i l’estat 

d’ànim, les sessions es realitzen amb reforç positiu, mai s’obliga a cap 

caient i faciliten la comunicació i la relaxació; estimulen les relacions 

socials i, per últim, facilita els exercicis de psicomotricitat. Aquestes 

teràpies es realitzen a l’aire lliure i s’exercita el desenvolupament del 

motor. 

Els animals que apareixen en aquesta teràpia són els gossos, els cavalls 

(equinoteràpia i hipoteràpia), els dofins i segons de quin nivell de gravetat 

s’utilitzen els conills. 

 

 Per a la teràpia amb cavalls, a la nostra comarca en podem trobar: 

Camí Vallvidrera s/n (Can Vilà), 10 minuts de Barcelona. 08968 Sant 

Just Desvern. 933716364. 

    

 Per a la teràpia amb gossos: Curecan  ( experts en TAA amb gossos) 

col·labora amb la Residència l’Ametlla del Vallès en aquest projecte. 

Ctra. De Girona s/n. 08480 l’Ametlla del Vallès. 938432786. 

 

 I per a la teràpia amb dofins, no podem trobar dins la nostra comarca 

ja que només la podem trobar a Benidorm, Màlaga o Tenerife. 

 

Teràpia conductual: aquest es basa en l’adquisició d’habilitats i com bé 

diu el seu nom en la conducta del pacient. La finalitat d’aquesta teràpia és 

reconduir la conducta incorrecta i ajudar a la persona a comportar-se de 

manera apropiada i millor socialment. Aquesta també té com a finalitat fer 

aconseguir uns objectius, que aquests faran possible o no la convivència 

familiar. 
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    Teràpia d’integració sensorial: com indica el nom aquesta teràpia 

s’ocupa d’integrar l’individu al seu cos, i al mateix temps a integrar-se a la 

societat. És necessària ja que els primers nou mesos de les persones es 

produeix el desenvolupament de les sensacions en el sistema nerviós 

central, i les persones autistes el tenen afectat. 

 Musicoteràpia: és la utilització de la música per aconseguir objectius 

terapèutics com la restauració, el manteniment i la millora de la salut 

mental i física. És l'aplicació sistemàtica de la música, per part d'un 

musicoterapeuta, per tal de facilitar canvis en la conducta del pacient. 

Aquests canvis ajuden a que la persona autista s'entengui millor a si 

mateix i comprengui el seu propi món, arribant així a adaptar-se millor a la 

societat. També s’ha utilitzat en altres casos, com dones embarassades o 

malalts de càncer. 

 

 Teràpia d’integració auditiva: és un mètode que modifica la sensibilitat 

de les persones als sons de diferents freqüències. Va ser desenvolupat 

per combatre l'aparició d'algun tipus de sordesa. 

 

 Altres mètodes: 

Mètode TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related 

Communication handicapped Children): està basat en la comunicació 

visual per mitjà d'imatges i símbols que representen conceptes o paraules 

i ha estat utilitzat principalment en el sistema escolar per a l'educació 

especial de diversos estats dels Estats Units. És una excel·lent opció per 

treballar amb els nens una vegada estan sota control instruccional i fixen 

la seva atenció. 

Mètode PECS (Picture Exchange Comunication System): és un mètode 

de comunicació visual i de lectura-escriptura que ha estat aplicat amb 

bastant èxit en alguns estats d'Amèrica. 

 

Totes aquestes teràpies que hem vist anteriorment milloren molt el dia dia de les 

persones que pateixen TEA. Tot i així, aquestes no faciliten la seva integració en 

la població per això, creiem que és necessari la societat rebi informació respecte 

aquest trastorn.  

Per tant, nosaltres per solucionar el nostre repte hem pensat un seguit 

d’actuacions: xerrades des de la infància, passant per l’adolescència i fins l’etapa 

universitària. Aquests xerrades estarien adaptades segons l’edat dels oients 

però, tots tindrien un mateix objectiu.  

Xerrades a la infància  
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-1r de primària: Explicació del trastorn de l’espectre autista mitjançant una 

activitat per fer-ho més dinàmic perquè així els infants puguin entendre que un 

infant amb TEA és diferent d’ells però no per això ha de tenir menys oportunitats, 

ni se l’ha d’excloure . Amb aquesta activitat volem transmetre els valors com: el 

respecte, la solidaritat, el companyonia , la tolerància i la igualtat.  

L’activitat es distribuiria en les següents parts: 

 Presentació → dinàmica de coneixença. 

 Introducció → activitats on es tractin els valors (esmentats anteriorment) i 

finalització d’aquesta part amb el conte “Els musics de Bremen”(aquest 

relat tracta sobre quatre animals són expulsats pels seus amos o per les 

seves mestresses amb l’excusa que són vells i ja no serveixen per fer la 

seva feina, sense tenir en compte ni la seva experiència ni què en serà. A 

la fi del conte triomfa l’esperit de solidaritat, col·laboració i amistat entre 

els animals que fa que puguin viure dignament). Es vol fer entendre als 

infants que no s’ha d’excloure a la gent 

 Conclusions →qüestions i reflexió final amb els infants. 

 Tancament →  finalització de l’activitat i donació d’un obsequi per cada 

infant.  

-4rt de Primària: explicació detallada de les característiques de l’autisme a través 

d’un vídeo; a partir del qual treballarem l’empatia. La finalitat d’aquesta xerrada 

és que els infants coneguin les dificultats i facilitats que tenen els nens que 

pateixen aquest trastorn.  

La xerrada es dividirà en els següents punts: 

 Introducció → dinàmica on es tracti l’empatia. 

 I Desenvolupament→ explicació del concepte d’empatia i posada en comú 

de la dinàmica. 

 Activitat→ veure un vídeo del que senten els autistes. 

 II Desenvolupament → explicació de la relació entre la dinàmica i el vídeo 

per tal de que els infants aprenguin a posar-se a la pell de l’altre.  

 Tancament→ Reflexió final i roda de preguntes. 

Xerrades a l’adolescència 

-1r d’ESO: Xerrada amb l’objectiu de que entenguin què és el TEA (serà una 

explicació dinàmica per captar l’atenció dels joves). 

La sessió estarà dividia en les següents parts:  

 Presentació → s’inicia la sessió amb un qüestionari amb tres preguntes: 

 Què és l’autisme? 

 Coneixes algú que en pateixi?  

 Podries explicar alguna experiència?  

http://www.amazon.es/gp/product/8478647791/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=8478647791&linkCode=as2&tag=natibergadaca-21
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Un cop respostes es posen en comú i s’obre un debat sobre què entenen 

pel concepte d’autisme.  

 Activitat → Tot seguit s’introdueix un vídeo en el qual s’explica realment 

què és el trastorn de l’espectre autista. 

 Final de la sessió→  Al acabar és fa un “examen” amb una aplicació del 

mòbil Kahoot per tal de veure si ho han entès tot.  

-4rt d’ESO: La xerrada s’enfocarà d’una manera diferent a les anteriors degut a 

l’edat dels joves. En aquest cas l’activitat estarà dividida en dues parts: 

 1r part: Sortida al Teatre Poliorama per veure l’obra El curiós incident del 

gos de mitjanit. 

 2nª part: Explicació detallada de l’obra sobretot fent referència al 

protagonista ja que pateix TEA. Un cop finalitzada l’explicació es fa una 

posada en comú de l’obra. I per acabar s’obre un torn de preguntes.  

Totes les actuacions dites anteriorment, són de caire educatiu i obligatori. Però, 

creiem que és necessari continuar amb aquestes actuacions a les següents 

etapes educatives, és a dir, el grau mitjà/batxillerat, els graus superiors i a les 

universitats. El que es plantejarà en les següents etapes és: incitar a tots els 

joves a organitzar activitats de lleure on puguin participar joves amb autisme. 

Una d’aquestes activitats és una marató on els voluntaris hauran de fer promoció 

i on hi podrà participar tota la població independentment de la raça, edat, sexe, i 

altres. Aquesta marató es realitzarà en les 4 províncies principals de la Comunitat 

Catalana. La idea d’aquesta marató és promoure la integració i lluitar contra la 

discriminació dels col·lectius vulnerables, entre aquests, els que pateixen TEA. 

Implicacions per part de l’educador:  

La nostra implicació com a educadors en aquest àmbit està molt present de dues 

maneres: nosaltres som els que organitzem totes les actuacions en defensa de 

l’autisme i hi participem directament, però per altra banda com a educadors el fet 

que la població no sigui conscient també ens afectat tot i que d’una manera més 

indirecta i alhora si assolim el nostre repte també ens afectarà. 

Implicació de l’educador en les actuacions: 

Les educadores socials seran les que organitzaran totes les actuacions: es 

posarà en contacte amb els centres educatius, decidiran els temaris que 

s’explicaran a cada sessió informativa tenint en compte l’edat i les 

característiques dels oients, i determinaran quines dinàmiques es faran.        Per 

poder explicar d’una manera més precisa tota la informació sobre l’autisme 

l’equip d’educadores faran un curs informatiu a la Federació catalana d’Autisme 

(Fecaa).  

Per un millor funcionament a les aules i per poder arribar més als infants i joves 

quan es facin les xerrades, l’educadora anirà acompanyada d’un integrador 
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social el qual es dedicarà a dinamitzar les activitats i a donar suport a l’educador 

en tot el que necessiti.  

Com ens afecta com a educadores socials? 

La falta d’informació del TEA provoca que hi hagi una marginació d’aquest 

col·lectiu; sovint la població no es conscient de què existeix aquesta marginació 

i per tant per ells mateixos no hi posen solució.  

La majoria d’escoles ordinàries no estan preparades per tenir a classe alumnes 

autistes i per tant aquests tard o d’hora han d’anar en una escola d’educació 

especial, sense cap altra alternativa, cosa que els exclou de la societat.  

Per altra banda aquestes persones si van pel carrer reben mirades on els 

observen i no entenen perquè actuen de certes maneres, inclús hi ha gent que 

podria arribar-se’n a burlar.  

Com a educadores social no podem permetre que cap persona, entre aquests 

els autistes, marginin a ningú; la gent sol excloure a aquelles persones que estan 

fora del “normal”, però ningú sap què vol dir ser “normal”. Tots, exactament tots 

els humans tenim manies, costums, creences, capacitats, possibilitats, 

pensament, dificultats, tics, i tot un seguit de característiques que ens defineixen 

com a persones  per qüestions de genètica que no podem controlar 

desenvolupem alguns trastorn, però seguim tenint unes característiques úniques 

que ens defineixen com a persones. 

Ara bé, en el cas que ningú sigui exclòs i que tothom pugui conviure en un mateix 

nivell, ens podríem plantejar si llavors la nostra professió seria viable; en un debat 

que vam tenir a classe va sortir aquesta qüestió i nosaltres creiem que encara 

que ningú estigués exclòs la nostra professió és necessària per poder seguir 

sense cap mena de discriminació.  

Sempre és necessari treballar els valors i les habilitats socials perquè ningú neix 

ensenyat i l’educador social és essencial per continuar motivant a la població a 

lluitar contra qualsevol segregació.  
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5. CONCLUSIONS 
Partint de la nostra qüestió, és a dir, del nostre objectiu que consistia a saber si 

realment la societat sap què és l'autisme, i a més a més, què cal fer per 

aconseguir una conscienciació, hem arribat a la conclusió que la nostra població 

una minoria té idea del que representa aquest trastorn, però que major part de la 

població respon a un ''no'' o ''no gaire'' coneixement. Fa falta remarcar que 

aquesta minoria que coneixia el trastorn, a l'hora de donar el seu coneixement o 

opinió sobre aquest, no sabien que respondre o donaven una resposta 

equivocada. 

A més a més, d'arribar a afirmar el nostre interrogant, també hem pogut 

demostrar a través de la tercera pregunta de l'enquesta, el nostre treball com a 

educadores socials, ja que demanen informació sobre aquest per a una 

conscienciació, cosa que serà treball nostre a partir de projectes que hem anat 

plantejant. 

 

La societat té una visió, sobre el trastorn i les persones que el pateixen, molt 

general. Sempre coincideixen en el fet que "viuen al seu propi món", però cap 

sap exactament que aquestes persones poden patir diferents graus i, que 

cadascuna d'aquestes persones és diferent, actua diferent, és a dir, no tots són 

iguals. A més, cadascú d'ells i elles, presenten un do o una capacitat en la qual 

destaquen, cosa que tampoc saben. Aquesta visió generalista fa que els tres 

factors que fan variar la diferenciació entre autistes no es conegui, sempre hi ha 

el mateix estereotip. Això fa que no es doni l'oportunitat de conèixer-los com a 

persones, ja que són jutjats pel seu trastorn, són vistos com ''rars'' tal com ens 

assegura l'Andrés. 

 

A partir d'entrevistes, tal com del professional com el que pateix autisme, ens 

serveix de reflexió per parar-nos a pensar que val la pena no jutjar i començar a 

lluitar per a una inclusió cap aquestes persones. Les respostes dels tres àmbits 

treballats (societat, professionals i realitat), ens fa veure que hi ha molt treball 

cap endavant encara que l'ajuda ha augmentat els darrers anys. A més a més, 

ens hem adonat de les diferències que es donen entre la societat i la realitat, com 

l'opinió de la societat està tant lluny del que hauria d'estar, i arribem a la conclusió 

que la base del problema està en la falta d'informació, i concretament a la 

infància, ja que així podríem permetre'ns més consciència quan creixem i que no 

es donin injustícies i es lluiti més per a la inclusió d'aquestes persones a la 

societat, ja que com assegura l'Andrés falten activitats per a ells, tallers, 

projectes, etc. 

 

Tal com hem pogut veure la societat encara no està preparada per poder fer la 

inclusió que nosaltres volem i que creiem necessària, per poder arribar a tenir 

unes aules amb diversitat funcional, on ningú sigui rar sinó tots iguals, on no hi 

hagi marginació, on tothom es respecti mútuament i s'entenguin entre si, cal 
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molta feina però és una feina on tots hem de participar i lluitar per un món 

igualitari. No cal ser un professional, totes les persones hem de contribuir al fet 

que ningú sigui exclòs, però no només per autisme sinó per cap raó. 

Sabem que és difícil tenir la mateixa visió que nosaltres, però creiem que és per 

la falta d'informació i per l'errònia que tenim o que ens han estat donant. Per 

algun lloc hem de començar i sabem que ara mateix les actuacions que hem 

proposat no les durem a terme però les hem creat pensant al 100% que són 

possibles, no hem fet aquest treball creien que tot això és una broma, tot el que 

hem proposat i el que hem pensat, ha sigut perquè de veritat confiem que la gent 

no és dolenta sinó que necessiten ser conscients del que fan sense voler. 

 

Aquest treball ens ha motivat per seguir estudiant Educació Social i poder arribar 

ha treballar en àmbits com aquests, també poder posar en pràctica projectes 

com els que ens hem plantejat per a la conscienciació. Ens motiva perquè sabem 

que problemes d'exclusió com aquest, es poden solucionar i gràcies al nostre 

treball podem donar solucions, tot i això, fa falta molt treball i esforç per part de 

la població. Neix i creix dins de nosaltres la impotència, i les ganes de cobrir 

necessitats d'ells i millorar la vida dels que pateixen aquest trastorn. 

6.  REFLEXIÓ PERSONAL   

Milenka Duclau:  

Personalment, he pogut aprendre molt en aquest treball ja que, de la mateixa 

manera que la majoria de persones que han respost l’enquesta, desconeixia el 

trastorn de l’espectre autista. Tot i que és un tema que ha estat d’interès per mi, 

no he tingut la oportunitat de formar-me en aquest àmbit, ja que com hem pogut 

veure en el treball, es tracta d’un trastorn força conegut per la població però que 

generalment té associats estigmes i creences errònies. Per tant, gràcies a aquest 

treball he pogut fer-me una idea més aproximada del que és realment aquest 

trastorn. 

Mireia Cibiriain: 

En definitiva, aquest treball ens ha servit molt a nosaltres mateixes per a conèixer 

millor i a fons aquest trastorn i les seves característiques, així com també les 

teràpies que existeixen per tractar l’autisme, i tot el que hem investigat. Hem 

arribat a la conclusió que la majoria de la població no en té una idea clara de en 

que consisteix el TEA, i personalment penso que és un problema molt gros. Sé 

que hi ha moltíssimes malalties i trastorns de les que la gent hauria de ser 

conscienciada, però especialment el trastorn d’espectre autista, provoca 

notablement marginacions i actes d’assetjament a les escoles i a la vida en 

general, cosa que en qualsevol dels casos, s’hauria d’acabar. En el meu cas, 

connexió personalment el cas del meu germà. Ell pateix Síndrome d’Asperger. A 

l’institut va ser assetjat i a causa d’això va patir una depressió molt forta. Penso 

que tothom ha de ser conscienciat que existeixen milions de trastorns, i que això 

no és motiu de diferenciar unes persones amb unes altres, ja que tots tenim 

capacitats i discapacitats. 
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Laia Martínez: 

Després d'aquesta profunda recerca, on hem treballat amb diverses 

metodologies com entrevistes, enquestes, treure informació tant de llibres com 

per la xarxa, considero que hem pogut confirmar l'afirmació del fet que la societat 

no és prou conscient des de diversos punts de vista, tant de la societat com dels 

entrevistats, i opino que aquest fet és greu, ja que això porta a una exclusió i 

marginació cap aquests, ens porta a la imatge errònia. A partir d'aquest treball, 

a més a més del que ja sabia sobre aquest trastorn, he pogut cercar les diferents 

teràpies que hi ha per tractar aquest trastorn, també m'ha portat a reflexionar que 

podem fer els educadors socials cap a aquestes persones, i això ho porto a la 

pràctica directament, és a dir, el que he reflexionat ho portaré a la pràctica amb 

els familiars que ho pateixen. M'ha semblat molt útil i amb futur les propostes que 

hem aportat per lluitar cap a la conscienciació d'aquest trastorn, considero que 

amb un gran esforç ho podríem posar a la pràctica i així amb un llarg termini 

canviar el pensament equivocat, i afegeixo que també ho podem fer amb molts 

dels diversos trastorns que hi ha per evitar injustícies. Ja en sabia sobre aquest 

trastorn, però aquest treball m'ha portat afirmacions i demostracions del que 

pensava, conèixer la importància de l'educador social i quines actuacions d'èxit 

podem aportar. Realitzant un treball sobre l'autisme i treballant l'any passat amb 

nois que el pateixen, ja em va portar a pensar que m'agradaria en un futur 

treballar amb ells, però actualment després d'adonar-me'n de la falta de 

conscienciació i de la idea d'estereotip, remou en mi les ganes de gaudir i 

treballar amb ells, d'estimular-los, de fer-los riure i de sobretot cobrir les seves 

necessitats, sobretot m'afecta també majorment per tenir familiars i créixer amb 

ells i veure com la gent els mira, els senyala, i els veus tan limitats, i em pregunto, 

per què passa això actualment quan s'hauria d'avançar? Penso que a vegades 

tornem enrere, no només els avanços tecnològics donen la modernitat, fa falta 

canviar la ment de moltes persones. 

 

Estela Bermejo: 

Personalment, em frustra quan em pregunten de què treballo; els hi explico que 

sóc monitora en una escola d'educació especial, i com que el tema intriga a la 

gent em pregunten quin tipus de nens tinc a la meva classe, jo els hi explico 

que quasi tots són nens amb autisme i en quant surt la paraula autisme o bé 

posen cara de sorpresos, o que els hi sona el tema o bé em diuen: "d'acord, i 

quines coses rares fan? Davant d'aquesta última reacció jo penso: no tenen cap 

cosa rara, són nens com tots els altres que no entenen el món ni el veuen de la 

mateixa manera que nosaltres, no parlen amb paraules i jo puc tenir converses 

amb ells, em poden explicar tot el que fan els caps de setmana, a vegades es 

posen agressius però no et volen fer mal, la majoria de vegades que algun nen 

s'ha posat agressiu amb mi ha sigut perquè de l'emoció no s'ha controlat i passa 

de l'amor a l'odi en 3 segons, però immediatament quan es calmen i et demanen 
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perdo a la seva manera. No negaré que els autistes tenen característiques per 

les quals els podem considerar "rarets", però tots els humans tenim una part que 

ens fa rars i diferents de tots els altres i no per això ens excloem mútuament. 
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8. ANNEXOS: 

Entrevista d’Andrés Ruiz Sagarra: 

1. Com definiries tu l’autisme?  

El meu autisme és una forma peculiar de ser que es forja a partir d’una 

estructura neuronal diferent. És un llast social, però a la mateixa vegada 

una virtut personal que m’enriqueix.   

 

2. Com creus que és de conscient la població sobre aquest trastorn? 

Com és el tracte per part d’aquest?  

La major part de la societat desconeix aquest trastorn, i encara menys si 

es tracta d’un grau en el que només apareixes com a “rar”. Crec que la 

societat a tots nivells és incapaç d’assimilar aquest trastorn. Potser perquè 

els estudis sobre l’autisme (o TEA) són massa recents i no hi ha una 

difusió informativa sòlida. A la infància i adolescència el tracte social es 

redueix pel desconeixement i per trobar comportaments diferents. 

 

3. Com és el tracte per part dels professionals? Creus que hi ha les 

suficients ajudes o ho teniu tot molt limitat?  

En el meu cas i en la del meu fill el tracte professional és excel·lent, encara 

que degut a les retallades penso que la atenció és insuficient. Respecte a 

ajudes diré que econòmicament l’ajuda és molt baixa. 

 

4. Quines coses trobes a faltar o necessites fer o tenir (activitats 

esportives, tallers o casals, etc.) Tallers i centres especialitzats. 

 

5. Creus que hi ha d’haver una conscienciació sobre aquest trastorn, 

que la població ho ha de conèixer? Per què? I com ho faries?  

Si. Hi hauria d’haver una major conscienciació començant a l’escola i 

mitjans de comunicació. Sobre tot, degut a l’augment de diagnòstics. 

 

Jo crearia a les escoles una assignatura que tractés exclusivament 

d’informar amb total normalitat dels trastorns que les persones poden patir 

des de la infància, però enfocant-lo des d’un punt de vista creatiu i empàtic 

que no alarmi ni margini. És millor plantar bones llavors pel futur que 

tractar de redreçar arbres torçats. 
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Entrevista a Marc Simón: 

Aquest treball tracta sobre l’autisme, per saber com es coneix aquest trastorn per 

part de la societat, per part de professionals com l’Educador Social i com és 

aquest en realitat. Creiem que hi ha idees errònies sobre aquest trastorn, i a gent 

pensa en un sol estereotip de l’autisme. A partir d’aquesta entrevista volem 

preguntar a un Educador Social com es aquest autisme i veurem que cada 

autista és un món diferent. 

Sóc Marc Simón, de 27 anys del Prat de Llobregat, sóc integrador social i 

actualment treballo com educador en un centro ocupacional i director de lleure 

en la fundació Hospitalitat de Barcelona.  

1. Quins han estat els teus factors per voler dedicar-te en aquest àmbit? 

 

Vaig començar a entrenar a futbol 7 a nens de 7 i 8 anys, (categoria 

benjamins), com m’agradava vaig decidir apuntar-me a un esplai amb 

joves. 

Vaig començar a estudiar el cicle formatiu de grau superior d’integració 

social perquè creia que era un cicle que em podia donar una  vista dels 

diferents col·lectius que té la societat. 

El tema de la diversitat funcional ( intel·lectual i física ) sempre és una 

cosa que m’ha intrigat molt i quan el vaig començar a estudiar des de el 

primer moment vaig pensar en dedicar-me aquest col·lectiu.  

He estat treballant en diferents àmbits educatius i en tots he après coses 

que no coneixia, des de el voluntariat a la primera residencia per gent amb 

diversitat funcional, passant pel lleure amb diversitat, centres d’educació 

especials i ara a un centre ocupacional.   

Es a dir, és  una mica vocacional, però que alhora que vaig començar, 

cada vegada me ha agradat mes aquest àmbit.  

 

2. Tenies experiències amb l’autisme? Quines? 

 

En centres d’educació especial, Lleure en la fundació hospitalitat, 

residència llar Montjuïc, centre ocupacional Eneida i lleure en Ratio 

associació. 

En tots aquests llocs de treball he  tingut usuaris/es amb autisme.  
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3. Ja que la societat té una imatge errònia, o un prototip d’autisme, com 

tu, sent educador social, definiries l’autisme? 

 

L’autisme es els diferents trastorns que afecta a una persona  en el seu 

àmbit mes proper, social i comunicatiu amb altres persones. 

La manera de relacionar-se comunicar-se i comportar-se depèn de cada 

persona i no podem englobar-lo tot amb la paraula autisme.  

 

4. Creus que tots els autistes tenen les mateixes característiques o els 

mateixos comportaments?  

 

No, intento sempre adaptar les meves habilitats a les necessitats dels 

diferents tipus d’usuaris/es.  

Crec que hi ha diferents “graus” i que no tots els autistes es comporten de 

la mateixa manera, ja que cada persona es diferent per si sola.  

5. Et comportes amb tots igual? 

 

No, intento sempre adaptar les meves habilitats a les necessitats dels 

diferents tipus d’usuaris/es.  

 

6. Quines creus que són les teves funcions principals com educador 

social cap a ells? 

 

Cobrir les seves  necessitats bàsiques de la vida diària, estimular-lo, que 

es diverteixi d’alguna manera, crear un vincle amb ell/ella etc.  

 

7. Què faries per eliminar estereotips o imatges errònies sobre els 

autistes? 

 

Explicar a la societat, o en el cas on treballo en el lleure, voluntaris, les 

diferents diferencies que hi ha  entre els autistes i que no ens podem 

relacionar/comportar amb totes les persones de la mateixa manera.  

8. Quins creus que son els millors projecte so teràpies per estimular-

los 

 

Intentar adaptar-te a ell, i potenciar les seves habilitats alhora que conectis 

amb ell mitjançant un mecanisme únic  e individualment. Per exemple: 

Comunicació no verbal ( paraules)- comunicació amb dibuixos ( 

pictogrames) 

 

9. Explica’ns alguna de les experiències on es poden veure les 

diferències entre els autistes. 
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En una sortida d’una setmana hi havia una nena amb autisme que portava 

una nina sempre a sobre, per fer-me  entendre amb ella jo li parlava a la 

nina i li deia per exemple: crec que la nina te molta gana, potser es l’hora 

de dinar i anàvem els tres a dinar.  

En aquesta mateixa sortida hi havia una altre persona amb autisme i fins 

que tothom no sortia del menjador, no entrava a la masia per dinar.  

 


