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POSSIBLES SITUACIONS AMB LES QUALS ENS
TROBAM COM A ORIENTADORS
CARACTERÍSTIQUES
PERSONES AMB TEA

Resposta educativa per
alumnes amb TEA

SOSPITA ALUMNE AMB TEA

JORNADES D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA
SETEMBRE 2019

ALUMNE AMB TEA JA
DIAGNOSTICAT I EM
DEMANEN
ASSESSORAMENT

PREPARAR
PROTOCOL SI O NO?

ADAPTACIONS DE
L’ENTORN (CENTRE
I AULA)

CANVI D’ACTITUDS

PAUTES DE TREBALL
AMB L’ALUMNE

MARIA PAZOS ARCINIEGA
ORIENTADORA EOEP EADISOC

SI SOSPIT D’UN ALUMNE AMB TEA...
ASPECTES BÀSICS A TENIR EN COMPTE:

DISCAPACITAT INVISIBLE

Trastorn del neurodesenvolupament
A) Dèficits en la comunicació i
interacció social.
E) Els símptomes no es
deuen a discapacitat
intel·lectual o retard global
del desenvolupament.

D) Els símptomes limiten i
alteren el funcionament
diari.

B) Patrons de conducta,
activitats i interessos
repetitius i restringits.

C) Els símptomes presents
en la infància primerenca.

• El fet que en molts de casos és una discapacitat
invisible pot provocar certa resistència a l’hora
d’assumir o acceptar que aquest alumnat
necessita suports i enfocaments pedagògics
especials.

El fet de no presentar déficit a nivell d’intel·ligència és un handicap, ja
que l’entorn social es mostra menys comprensible.

• No existeixen proves mèdiques específiques.
• Diagnòstic basat en l'observació de la conducta.
• No existeix una simptomatologia comú a totes les persones

1.
Comunicació
2.
Socialització

9. Ansietat

(EXPECTRE).
8. Habilitat
motora
gruixuda/fina

DIFICULTATS DELS
ALUMNES AMB TEA

4.
Percepcions
sensorials

7. Coherència
central débil

Prevalença: 1 de cada 68 persones
(més homes que dones, 2/1 amb DI, sense DI 8:1, però cada vegada es parla
més del fet que les dones estan infradiagnosticades).

3. Adaptació als
canvis,
interessos
limitats,
conductes
repetitives

6. Habilidats
mentalistes

5. Funcions
executives
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DIFICULTATS
DE
COMUNICACIÓ
(VERBAL I NO
VERBAL)

DIFICULTATS
D’ADAPTACIÓ
ALS CANVIS /
CONDUCTES
REPETITIVES

CONTACTE
OCULAR
INAPROPIAT

ENTONACIÓ
MONÓTONA

EXPRESSIÓ
FACIAL
INADEQUADA

MANCA DE
COMPRENSIÓ
GESTOS DELS
ALTRES

NO
COORDINACIÓ
GESTOS

LI COSTA INICIAR
CONVERSES

MONOPOLITZA
CONVERSA /
DÓNA MOLTA
INFORMACIÓ

INVAEIX L’ESPAI
PERSONAL / NO
RESPECTA
TORNS

LLENGUATGE
PEDANT

NO ENTEN
BROMES /
IRONIES/DOBLES
SENTITS

TO DE VEU
INADEQUAT

FA PREGUNTES
REPETITIVES

MOVIMENTS
REPETITIUS

PREGUNTES
REPETITIVES

DIFICULTATS DE
SOCIALITZACIÓ

APROPAMENTS
INADEQUATS

MANCA DE
COMPRENSIÓ
NORMES NO
ESCRITES

MANCA DE
PICARDIA / MASSA
SINCER

DIFICULTATS PER
MANTENIR
AMISTATS

PREFEREIX
ACTIVITATS
SOLITÀRIES

MANCA D’INTERÈS
PELS TEMES DE LA
SEVA EDAT /
IMATGE PERSONAL

PROBLEMES EN EL
JOCS

NO ENTÈN LES
INTENCIONS DELS
ALTRES

NO SAP
RELACIONAR-SE

PREFERÈNCIA PER
RELACIONAR-SE
ADULTS / NINS MÉS
PETIS

OLFATIVA

TICS MOTORS O
VOCALS

SONORA

VISUAL

TÀCTIL

FASCINACIÓ PER
LLUMS

APARENT
INDIFERÈNCIA AL
DOLOR/CALOR…

FASCINACIÓ PER
MOVIMENTS

RESPOSTA
ADVERSA A
DEERMINADES
TEXTURES

SELECTIU AMB EL
MENJAR

HIPER /
HIPOSENSIBILITAT
PARLA
ESTEREOTIPADA

AFECCIÓ A
OBJECTES

INTERESSOS
RESTRINGITS

PENSAMENT
INFLEXIBLE

FIXACIÓ PER LA
RUTINA

- VESTIBULAR
- PROPIOCEPCIÓ
- INTEROCEPCIÓ

DIFICULTATS PER
PLANIFICAR I
SEQUENCIAR

DIFICULTATS EN
LES FUNCIONS
EXECUTIVES

La majòria de les persones amb TEA
desitja tenir amics, però té moltes
dificultats per aconseguir-ho.

DIFICULTATS PER
ORGANITZAR-SE

DIFICULTATS PER
ATRIBUIR CREENCES
/DESITJOS/EMOCIONS

DIFICULTATS PER
PENDRE
DECISIONS

POCA CAPACITAT
D’AUTOREGULACIO
I CONTROL
INHIBITORI

POCA MEMORIA DE
TREBALL

POCA CAPACITAT
ATENCIONAL

DIFICULTATS PER
RESOLDRE
PROBLEMES

DIFICULTATS PER
GENERALITZAR
APRENENTATGES

DIFICULTATS PER
MANEJAR EL
TEMPS

DIFICULTATS EN
HABILITATS
MENTALISTES

DIFICULTATS PER
PREDIR LA CONDUCTA
D’ALTRES

NO ENTÈN LES
INTENCIONS DELS
ALTRES

CARÈNCIA DE
PICARDIA

ENTENDRE
EMOCIONS

DIFICULTAT PER
SABER EL GRAU
D’INTERÈS DELS
ALTRES

DIFICULTATS PER
ENTENDRE QUE LA
SEVA CONDUCTA
AFECTA ELS ALTRES

DIFICULTATS PER
SABER EL NIVELL DE
CONEIXEMENT DE
L’INTERLOCUTOR

MANCA D’EMPATIA

EXCESSIVA
SINCERITAT
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ES CENTRA
EN DETALLS

COHERÈNCIA
CENTRAL DÈBIL

ES CENTRA
EN ASPECTES
SECUNDARIS

CEGUERA AL
CONTEXT

COMPRENSIÓ
LITERAL

ENTORN
FÍSIC

ENTORN
SOCIAL

DIFICULTATS
D’HABILITAT
MOTORA

PENSADORS
ABSOLUTS

L’ANSIETAT
TRETS TEA

TORPESA
MOTORA

COMPRENSIÓ
PARCIAL

Escasses habilitats sociocomunicatives
Alteracions en el processament sensorial
Dèficit en les funcions executives
Escasses estratègies d'auto-regulació

Sobrecàrrega estimular
Canvis, interrupcions i poca
anticipació
Exigències socials
Rebuig i escassa comprensió
Manca de suports o ineficaços

ON PODEM TROBAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ

POSTURA
CORPORAL
DESGARBADA

MALA GRAFIA

HIPOTONIA

GRAFIA
LENTA

QUI POT FER LA DERIVACIÓ?
EDUCACIÓ

PROTOCOL
DE
DERIVACIÓ
A EADISOC

SANITAT
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JA TENC EL DIAGNÒSTIC,

I ARA QUÈ?

COM A ORIENTADORS HAUREM
D’INTERVENIR SOBRE:


L’entonr i les ajudes
(AUTISTIC FRIENDLY)



El nostre comportament i actitud



L’alumne
“La millor manera d’ajudar a que una persona amb TEA canviï i millori
consisteix en que nosaltres canviem les nostres actituds, el nostre
comportament i el tipus de suports que oferim”. Barry Prizant

ANALITZEM ELS
NOSTRES CENTRES

QUÈ PASSA AL PASSADÍS, AL PATI, A
EDUCACIÓ FÍSICA, AL MENJADOR?

QUÈ PASSA A LES NOSTRES AULES?

QUE PASSA A LA
ESCOLA

ANALITZEM L’ESCOLA
RENOUS
EXCESSIUS

MOVIMENTS
CONSTANTS

PASSADISSOS,
MENJADOR I
PATIS

ESTIMULS
VISUALS,
TACTILS,
OLFATIUS…

INTERACCIONS
SOCIALS
COMPLEXES

CANVIS
D’ACTIVITATS I
D’AULA
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QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE?

Quan han aguantat renou,
invasió espai personal,
ansietat davant no saber
què fer o què s’espera d’ells,
no entendre situacions
socials, davant activitats
noves…

ORGANITZACIÓ
PERSONAL,
D’ESPAIS I AULA
MENJADOR

LLENGÜES

Pautes comunes entre professionals
Col·laboració amb la família
PATI

MATEMÀTIQUES

MÚSICA

ESTRATÈGIES I
TÈCNIQUES
D’INTERVENCIÓ

SUPORTS VISUALS PER UBICAR-SE EN EL TEMPS

EDUCACIÓ FÍSICA

ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES:
CENTRE I AULA
SUPORTS
VISUALS

AMBIENT
ESTRUCTURAT /
RUTINES CLARES

ANTICIPACIÓ

MARCAR EL
PRINCIPI I EL
FINAL DE LES
ACTIVITATS.

AJUDAR EN LA
ORGANITZACIÓ
PERSONAL

PREPARAR LES
TRANSICIONS

OPCIONS
TANCADES /
POCA ELECCIÓ

INSTRUCCIONS
MOLT CLARES I
CONCISES

EVITAR IRONIES,
DOBLES SENTITS

MÉS TEMPS /
DESCANSOS

SUPORT EN
QUANT A LA
REGULACIÓ
EMOCIONAL

ESPAIS I OBJETES
DE RELAXACIÓ

PREVEURE
DETONANTS
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SUPORTS VISUALS PER UBICAR-SE A L’ESPAI

SUPORTS VISUALS DE LES NORMES

AUTOINSTRUCCIONS

SUPORTS VISUALS PER ORGANITZAR-SE
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SUPORTS VISUAL D’AUTONOMIA I RUTINES

DOSSIFICA LA TEVA
ENERGIA.
AMB MOLT POC ÉS POC FER
MOLT

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE A TOTES
LES MATÈRIES
SUPERVISIÓ ÚS
AGENDA

AJUDAR-LO A
VEURE IDEES
IMPORTANTS

UBICACIÓ

SUBRATLLAT

CALCULADORA /
TAULES

REDUIR LA
CÀRREGA
D’ESCRIPTURA

ESQUEMES

MES TEMPS /
DESCANSOS

NO PENALITZAR
GRAFIA

DONAR APUNTS
AMB
ANTEL·LACIÓ

PERMETRE ÚS
PROCESSADOR
DE TEXTOS

INSTRUCCIONS
INDIVIDUALITZA
DES

INCLOURE ELS
SEUS
INTERESSOS

DESCOMPONDRE
LES TASQUES

Font: Marlene Horna

QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE?
ÀREA DE MATEMÀTIQUES
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EN ELS EXÀMENS

MÉS TEMPS

EXÀMENS
ORALS

NOMÉS UN
EXÀMEN PER
DIA

ÚS DE
L’ORDINADOR

ENTRENAMENTS
DIFERENTS
TIPUS

PREGUNTES
CONCRETES I
CURTES

INSTRUCCIONS
INDIVIDUALS

EDUCACIÓ FÍSICA
Freqüentment és una de les àrees més estressants per l’alumnat amb
TEA ja que:
 Implica una sèrie d’habilitats motores.
 Habilitats de joc i d’interacció. No comprensió de les normes dels jocs.
 Intuir accions i moviments del altres i coordinar-se amb ells (jocs
d’equip).
 Nerviosisme a l’hora de formar els grups.
 Són jugadors poc “atractius” per als seus companys.
 Renous / olors excessius en el gimnàs.
 Més contacte físic que en altres activitats.

EDUCACIÓ FÍSICA

Guió anticipat i per escrit d’una classe
d’EF:
1. Canviar-me de roba.
2. Fer 2 minuts d’estirament de braços
i cames.
3. Carrera: 3 voltes al voltant del pati.
4. Canasta: 10 llançaments cada
persona.

EDUCACIÓ FÍSICA
Formar els mestres els grups.
Donar-li instruccions individuals.
 Facilitar-li un guió de la classe.
 Material visual (aros per indicar quantitat, samarretes, cintes
de colors, objectes de transició...).
 Seleccionar activitats alternatives (treballs per escrit...)
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EDUCACIÓ FÍSICA

TEMPS DE PATI


Pot ser font d’ansietat per l’alumne ja que és un ambient poc estructurat.



Pot crear frustració al no saber què fer o com jugar amb els altres.



Poden dur a terme conductes més inapropiades que dins l’aula o malinterpretar
comentaris bromes d’alguns companys.



Tenen dificultats per generalitzar situacions, per exemple poden haver après a
esperar el seu torn a classe però no ho saben fer al pati.



Evitar l’abús, l’assetjament, la utilització o la victimizació.
Que tenguin dificultats no vol dir
que no vulguin interactuar.

TEMPS DE PATI


IDEES PER
FER EL PATI
MÉS FÀCIL:

TEMPS DE PATI

MEDIADORS. Es pot fer que per torns els alumnes
més grans del centre siguin els encarregats
d’observar si hi ha qualque problema (necessiten
entrenament).



EL BANC DE L’AMISTAT. Qualsevol alumne que no
tengui un amic o no sàpiga amb qui o a que jugar es
pot anar a seure. La idea és ser vist i que la resta de
nins o mediadors puguin anar a ajudar. L’adult ha
d’estar pendent.



COMPANY TUTOR al pati / Adult de referència.



Respectar si l’alumne TEA vol estar sol (pactar un
temps).



Relaxació quan tornem del pati (baixar llums,
renous, tancar els ulls, massatges, etc.)

TEMPS DE PATI

PATIS DINÀMICS:
 Regles i suports visuals per respectar el torn en el joc.
 Seleccionar, d'entre els jocs populars, aquells que
tinguin un principi i un final clarament establert.
 Seleccionar jocs amb poques regles.
 Són preferibles jocs que no exigeixin una gran
coordinació motora ni un entramat treball en equip.
 Augmentar gradualment el nombre de nens implicats
en el joc a mesura que l'alumne adquireix millor
destresa.
 Incrementar poc a poc les demandes socials.
 Donar alternatives al pati (quedar-se a la biblioteca, jocs
de taula...)


IDEES PER FER
EL PATI MÉS
FÀCIL:
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CANVIS D’AULA I DESPLAÇAMENTS PER L’ESCOLA



Quan sigui necessari, permetre sortir de la classe uns minuts
abans o després que la resta dels seus companys.



Comptar amb l'ajuda d'un "company-ajudant" que indiqui el
camí que ha de seguir per anar d'una aula a una altra.



Assajar amb l'alumne o alumna el camí de l'aula a la classe de
suport o altres sales on sola desplaçar-se sense la companyia
dels altres nens i, en els casos en què es necessari, col·locar
indicadors visuals que marquin el camí.



Ensenyar de manera explícita les regles per desplaçar-se pel
centre o caminar pels passadissos.



Explicar i practicar en situacions lliures d'ansietat la diferència
entre una agressió i una empenta accidental.

TREBALLS EN GRUP A CASA / TREBALL
COOPERATIU A L’AULA

• Formar nosaltres els grups: per evitar l'experiència inicial de sentir-se
rebutjat o conflictes a l’hora d’escollir els companys. Valorar la
possibilitat d’algun treball individual.

• Treballar individualment les normes no explícites i funcionament
d'un treball en grup: seqüencia de passos, paper que té cada un,
normes socials com per exemple: com posar-se d'acord per quedar for
a de l’escola. Suport visual.

• Estar atents a l'evolució del grup amb un seguiment proper per
detectar si es produeix algun malentès. Conèixer amb anterioritat les
conseqüències.

DEURES I TREBALLS


Reduir la càrrega d'escriptura: Hem de tenir en compte els
problemes de grafomotricitat.



Reduir la càrrega de deures. Prioritzar i assenyalar les tasques
que són imprescindibles.



Flexibilitzar les dates: de vegades és simplement qüestió de
no ser rígids en les dates de lliurament.



Flexibilitzar els formats de lliurament: a ordinador, evitant
que tot sigui escrit.



Dividir el treball en passos més petits: Realitzar un treball del
que ens donen un tema i uns requisits a complir, implica una
llarga llista de passos intermedis.



Supervisar cada pas.

MENJADOR
• Valorar la possibilitat que l’alumne amb TEA se situï al principi o al final de la
fila.

• Inicialment situar l'alumne en una taula que es trobi en una zona més
tranquil·la o menys sorollosa del menjador.

• Assegurar-se que en els primers moments, l'alumne amb TEA comparteix
taula amb companys tranquils i cap als quals mostra certa "preferència".

• Indicar de manera explícita (suports visuals) les pautes i les regles sobre els
hàbits i maneres adequats en l'alimentació.

• Establir regles i rutines estables dividint la seqüència en passos i fent explícit
el comportament adequat.
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ANSIETAT
Ser sensibles i detectar els primers indicadors o senyals d’ansietat i
desregulaicó emocioanl
 Ensenyar i permetre l’us d’estratègies de relaxació i control de l’ansietat.
 Assegurar entonrs sense una sobrecàrrega estimular.
 Disposar d’algun espai a on anar quan es mostri nerviós (crear un espai a
l’aula o a un altre lloc del centre).
 Permetre que l’alumne surti de classe quan noteu o ell manifesti que està
“agobiat”, acordar-ho amb ell, oferir-li o que ell ho demani, mitjançant un
sistema de targetes.
 Disposar de la possibilitat de parlar amb una persona de referència si es
sent angoixat.
 Anticipar-les al màxim les sortides i no evitar-les.


ESPAIS PER A LA REGULACIÓ EMOCIONAL

COMPRENSIÓ I EXPRESIÓ EMOCIONAL
1. S’ha de treballar el reconeixement d’emocions i
expressions senzilles. Es pot començar amb dibuixos i
fotografíes, però és important fer ús dels contextos naturals.

SEQÜÈNCIA
D’APRENENTATGE

2. Aprendre la comprensió i relació causal que existeix entre
les emocions i les situacions que les desencadenen.
3. Ensenyar els diferents graus d’intensitat amb els quals es
pot expresar una emoció.
4. Tot això implica ensenyar de forma explícita habiltats
mentalistes que ens ajudin a comprendre que els nostres
desitjos, creences i pensaments poden ser diferents dels
altres.

RECONEIXEMENT D’EMOCIONS

26/09/2019

RECONEIXEMENT D’EMOCIONS

La millor manera
d’ensenyar emocions a una
persona amb TEA es
descriure-li aquella emoció
quan l’està sentint.

RECONEIXEMENT D’EMOCIONS

REGULACIÓ EMOCIONAL
Situaciones

Qué puedo hacer

Mi hermano me
rompe un coche

Se lo digo a mi madre para

En clase un niño me
llama “pelo pincho”

Respiro profundo, juego al
“sordo” y sigo trabajando

irritado

En el patio una niña
me llama “tonto”

Le digo que me deje y
aviso a mi profesora

enfadado

Mamá ha cocinado
puré de verduras

Sigo el pacto: no protesto
y de postre un helado

un poco
molesto

Aspirador mientras
yo trabajo

Pedirle a mamá que aspire
más tarde

tranquilo

Leo una revista de
coches en mi cuarto

furioso
muy
enfadado

que ella me ayude

REGULACIÓ EMOCIONAL
Grados o intensidad de las emociones

“The Incredible 5-Point
Scale” (Buron y Curtis, 2003)
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QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE

REGULACIÓ EMOCIONAL

REGULACIÓ EMOCIONAL

REGULACIÓ EMOCIONAL

GRUPS D’HABILITATS SOCIALS

És important treballar de manera explícita les habilitats socials (no les aprenen de
forma innata, sinó que ho ha d’estudiar com les matemàtiques). Podem utilizar
diferents estratègies: modelatge, role-playing, històries i guions socials…

Socialitzar: el caos.

HABILITATS SOCIALS
1) El modelatge: mostram models de diferents fonts (històries, contes,
pel·lícules, videos i altres....) per estimular l’aprenentatge a través de la
observació.

La aventura del saber: un
mundo de color naranja

HABILITATS SOCIALS
2) Quaderns amb guions de conducta o normes socials.
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HABILITATS SOCIALS
3) El role playing o dramatització: que consisteix en representar
situacions en les quals es practiquen habilitats socials.

HABILITATS SOCIALS
4) Les històries socials: narracions breus que ajuden a comprendre i
respectar codis de conducta.

Historia social: EL COMEDOR
Mi escuela tiene muchas habitaciones. Una de ellas se llama
comedor. Normalmente los niños almuerzan en el comedor. Los
niños oyen la sirena. Los niños saben que la sirena les dice que
hagan cola en la puerta para el almuerzo. Tenemos una cola para
ser justos con aquellos que han esperado más tiempo. Cada
persona que llega se pone al final de la cola. Los niños tienen
hambre. Quieren comer. Yo intentaré estar en silencio en la cola del
comedor hasta que llegue mi turno para comprar mi almuerzo. Las
colas de la comida, como las tortugas, son muy lentas. A veces
paran, a veces siguen. Mi profesor estará contento de que haya
esperado en silencio”

HABILITATS SOCIALS
5) Les autoinstruccions: guia la conducta que s’espera en diferents
situacions.
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HABILITATS SOCIALS
6) Registre de conducta. Permet analitzar la conducta i ajudar-los a millorar
Situació

HABILITATS SOCIALS

¿Què he fet jo?

Què han fet els
altres?

Que podria fer la
próxima vegada?

QUÈ FEIM DAVANT CONDUCTES DESAFIANTS?

ENTENDRE LES CONDUCTES DESAFIANTS
Les conductes desafiants sempre són funcionals i s’han d’entendre com una
estratègia d’afrontament, adaptació, comunicació i relació amb el món.

CAUSES



Manca d’un codi expressiu.



Inflexibilitat (“és nou i em fa por”)



Malestar físic, problemes de salut (“em fa mal la panxa”)



Dificultats per comprendre el que s’espera d’ell/ella (“no entenc
quant de temps durarà aquesta tasca”)



Necessitat d’estimulació sensorial (“m’avorreixo”)



Sobrecarrega estimular (“estic molt incòmode aquí”)
Ansietat (“estic molt nerviós, no puc controlar-lo”)




Manca d’habilitats per interactuar d’una manera més adequada
(“vull jugar”)



Necessitat de captar l’atenció de l’altre (“fes-me cas”)

PER TANT, ENS HEM DE DEMANAR

Per què vol escapar de
la situació?

Quina part de la
situació podria estar
causant estrés.

El suport visual és
suficient.

Com són les
“demandes” en aquest
moment (cap a
l’alumne).

L’activitat podria ser
sobrecarregant o
sobreestimulant.

Se li ha donat un eina
de “transició” per saber
que una cosa ha acabat
i comença un altra.
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MODEL DE L’ICEBERG

Estableix poc contacte ocular.
Conductes repetitives

Visible

Xavier “acosa” a una nina de la classe

S’escapa, es tapa les orelles.
CONEIXEMENT
SUPERFICIAL DE L’AUTISME

No demana ajuda

VISIBLE:

Explicació:
1ª capa

Aïllament

Comportament /conducta
observable.

Enrabiades, agressions...
Dèficits en les funcions executives

“té un problema de límits”

Invisible
2ª capa “no es conscient què està molestant”
“té un déficit en la teoría de la ment”

Dèficit de la interacció social

CONEIXEMENT MÉS AMPLI
DE L’AUTISME

Dificultats de comunicació

NO VISIBLE:
Explicació de la conducta

Hipersensibilitat

“En vez de catalogar un comportamiento funcional como un síntoma patológico,

Necessitat d’estructuració

vamos a entenderlo como parte de una serie de estrategias de afrontamiento,
adaptación, comunicación y relación con el mundo que es percibido como abrumador
y aterrador”.

.
Interessos restringits
CONEIXER ALLÒ INVISIBLE

ENTENDRE LES CONDUCTES DESAFIANTS
La conducta problemàtica sol estar provocada per alguna cosa
que passa en l’entorn.
 No ha de ser interpretada como un símptoma del TEA.
 És un indici de què alguna cosa de l’entorn no s’ajusta bé a les
necessitats de la persona.
 Per tant, la principal estratègia per prevenir i/o fer front a la
conducta, és modificar l’entorn, canviar el nostre
comportament i finalment ensenyar habilitats a la persona.




Posar èmfasi en el comportament sense cercar la causa.




Centrar-nos només en la persona amb TEA.
Centrar la intervenció en l’eliminació de la conducta problemática.



Pensar que ho fa per cridar l’atenció o provocar-nos.

CLAUS PER TREBALLAR CONDUCTES DESAFIANTS
1. Descobrir la funció de la conducta.
2. Modificar l’entorn (físic i social).
3. Substituir aquesta conducta per una altra més adequada que compleixi
la mateixa funció.
4. Ensenyar habilitats a la persona amb TEA.
5. No entrar en “lluites de poder”.
6. Substituir explicacions tipus “no vol” per “no pot”.

REGISTRE DE LES CONDUCTES DESAFIANTS
Descobrir en què consisteix la conducta problemàtica
Descobrir quina és la freqüencia d’aparició
 Objectivitzar la durada
 Ponderar el nivel de gravetat.
 Establir una línea base que permeti avaluar l’eficàcia de la intervenció. La
conducta es pot haver de mesurar.



Register funcional de la conducta: És necessari per fer hipòtesi sobre la
funció (obtener
alguna
cosa,
evitar
Data
Què succeeix
i
Quant
dura?
Quialguna
estaba? cosa…)
A on?
Què succeeix
Hora

Observacions:

com?

inmediatament
després?

PRESENTACIÓ D'UN
CAS PRÀCTIC
En petits grups elaboreu un protocol d’actuació que
contempli estratègies d’intervenció per aquest
alumne.

26/09/2019

CONCLUSIONS FINALS
◆ Els alumnes amb TEA necessiten plans d'intervenció específics

amb objectius no només curriculars, sinó també d'interacció
social, de comunicació, de regulació emocional, d'habilitats
socials...

◆ S'han de fer protocols d'intervenció comuns amb els alumnes
amb TEA.

◆ Actuacions no adequades per controlar el comportament poden
afavorir la conducta disruptiva.

