
Presentació
Quan em van dir que havia de triar el tema del treball de recerca tenia molt clar que 
volia endinsar-me en el món de l’autisme, però no sabia des de quin punt de vista 
volia enfocar-ho. Després de molt pensar de quina manera plantejar el tema, vaig 
decidir fer-ho cap a l’àmbit social. Des d’aquest àmbit pots conèixer molt bé un nen 
amb autisme, ja que és la part que tenen més afectada.
Conec un nen de 10 anys amb autisme, i se’m va ocórrer que podia centrar-me en fer 
la part pràctica amb ell, l’he vist créixer des de ben petit, i he pogut seguir la seva 
evolució. Per a mi és commovedor treballar amb un nen que conec de tota la vida i 
que ell em coneix a mi. A més, el fet de tenir més confiança amb ell, em podia facili-
tar les coses.
Amb aquest treball volia conèixer molt millor aquest trastorn; i, en saber-ne més, 
podia implicar-me molt més amb aquest nen i ajudar-lo. Avui en dia, conec molt bé 
aquest nen, però a vegades no sé com reaccionar davant seu perquè no conec a fons 
el seu trastorn.
I moltes vegades em faig preguntes, com per exemple:
—Què hi ha de diferent en un nen amb autisme i un nen que no en el pateixi?
—Per què dos nens autistes poden ser tan diferents si tenen el mateix trastorn?
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—Com és que afecta més nens que nenes?
—Com ens hem de relacionar amb un nen autista? Quins patrons cal seguir?
—Es pot curar o millorar?

Metodologia
El meu treball consta de dues parts: la part teòrica, en què hi ha desenvolupada tota 
la teoria; i una segona part formada per la parta pràctica. Aquesta última part con-
sisteix en un diari per descobrir el dia a dia d’un nen amb autisme: com l’afecten les 
seves dificultats, com se’ls pot ajudar, els seus comportaments, les seves reaccions, 
el seu entorn...; en definitiva, és una part a partir de la qual es pot conèixer més a 
fons un nen amb aquestes particularitats. 

Cos del treball
El trastorn de l’espectre autista és un conjunt de trastorns del desenvolupament 
neurològic d’una persona que dificulta les relacions socials i la comunicació, i és un 
obstacle per a l’aprenentatge. Dins d’aquest s’hi diferencien 5 subgrups: 



—Trastorn autista: és aquell que es caracteritza per les dificultats d’aprenentatge i 
el retard en adquirir el llenguatge, amb la comprensió i les capacitats simbòliques. 
Presenta conductes simples, repetitives, estranyes, i aparentment mostren poc inte-
rès cap a les persones. 
—Trastorn d’Asperger: s’assembla molt a l’autisme clàssic quant a les difi-
cultats en les relacions socials, però la diferència és que no té dificultats en 
l’aprenentatge ni en l’adquisició del llenguatge; al contrari, mostren una gran 
capacitat en el llenguatge oral. S’aprecia deteriorament d’activitat social. La 
seva identificació és lenta perquè és el trastorn més recuperable de tots els 
trastorns d’espectre autista.
—Trastorn de Rett: durant els primers mesos de vida es manifesta normal; però 
quan progressa, apareix una degeneració neurològica, amb una disminució del crani 
que causa microcefàlia.
—Trastorn desintegratiu: és un trastorn poc freqüent. Es caracteritza per un desen-
volupament normal en els primers 3 anys de vida, però posteriorment mostren pèr-
dues en habilitats, a nivell motriu i cognitiu.
—Trastorn generalitzat no especificat: engloba totes les persones que no compleixen 
cap dels criteris anteriors, amb una causa no evident. 

L’origen de l’autisme no és gaire llunyà. Leo Kanner va ser un psiquiatre austríac que 
va descobrir el síndrome de l’autisme al segle XX; tot i que no va ser el primer en sa-
ber els seus símptomes, sí que va ser el primer en diferenciar-lo de l’esquizofrènia, i 
per això se’l coneix com el pare de l’autisme. Kanner descrivia el trastorn autista com: 
«Falta de contacte amb les persones, ensinistrament i solitud emocional».
L’autisme és un trastorn del desenvolupament que es manifesta des de la infància 
i que es caracteritza per la solitud i el desig obsessiu sense flexibilitat, que s’obté a 
partir de les rutines, conductes repetitives i temes d’interès molt reduïts. Tot això 
pot causar a la persona malalta dificultats en la modulació de les relacions socials i 
l’expressió de l’empatia.
Un de cada 155 nens tenen un trastorn de l’espectre autista. Els homes tenen quatre 
vegades més probabilitat de presentar-lo que les dones, però quan aquestes el patei-
xen, sol ser més sever que el d’ells. 
L’autisme, més que ser un problema que afecta una persona, és un trastorn que aca-
ba afectant tota la família. La cura que requereix el nen o nena amb autisme exigeix 
molt d’esforç per part de la família, i aquesta està exposada a múltiples reptes que 
poden tenir un impacte molt fort: emocional, social i econòmic.
El color que identifica l’autisme és el blau, el color del mar. Simbolitza les maneres 
en què es manifesten les persones amb autisme, a vegades serens, altres com tem-
pestes... com el mar. El dia internacional de l’autisme és el dia 2 d’abril.



Conclusions 
Aquest treball m’ha permès endinsar-me en el món de l’autisme. He conegut altres 
aspectes que no coneixia sobre la gent amb autisme i per a mi és un tema molt inte-
ressant perquè no se sap massa cosa sobre aquest trastorn i cada vegada que sento 
una notícia sobre l’autisme segueixo aprenent altres coses diferents.
Encara que m’he trobat amb alguna dificultat en fer el treball, principalment ha sigut 
la falta d’informació. Quan buscava en una biblioteca hi havia molta teoria, però quan 
la llegia me n’adonava que a tot arreu explicava el mateix i que era molt superficial, 
no aprofundia en la temàtica. Jo volia submergir-me més en el tema i m’ha costat de 
trobar la informació suficient per aprofundir en alguns apartats; i tot i així, alguns 
punts estaven planejats com a hipòtesis, però no se sabien amb certesa.
Amb aquest diari he vist que malgrat que el nivell d’autisme del nen protagonista 
no és dels més alts, es troba amb moltes dificultats dia rere dia. A poc a poc aques-
tes s’han d’anar treballant perquè no siguin tan dures per al nen i perquè ell pugui 
tenir una vida el més autònoma possible.
Dono mil gràcies al protagonista del meu diari per deixar-me conviure amb ell uns 
quants dies i poder veure com fa les coses, què és el que li agrada, les seves rutines, 
les seves obsessions, el seu caràcter, el seu entorn, com treballa, com reacciona, la 
seva manera de ser... i, el més important, com se superar dia a dia.
També he pogut observar que la família i els amics són molt importants per a la 
vida d’aquestes persones. Encara que no ho sembli, el seu entorn els afecta molt, 
pot estar molt més segur amb la gent que coneix que amb aquells que no coneix.
També vull agrair als seus pares i al seu germà que m’hagin deixat gaudir amb ell 
molts dies seguits, per ajudar-me a fer possible aquest treball i perquè m’enduc una 
gran experiència per sempre.
Sobretot vull ressaltar la família perquè amb ells es pot comunicar molt més, encara 
que no ho sembli. Quan coneixes la persona amb autisme i tens molta confiança 
amb ell, et pot arribar a entendre i tu entendre’l a ell pel sol fet de saber com som. 
En el fons veus que és una persona que si coneix la gent té molta confiança i és 
molt afectuós, però si no la coneix, mostrarà indiferència i no manifestarà cap se-
nyal d’afecte; per ell és com si aquella persona no existís. És una persona a qui li 
agrada sentir l’afecte d’aquella gent que l’estima.
La família que desconeix l’autisme i no s’endinsa en tota la problemàtica, sense ado-
nar-se’n afavoreix l’aïllament del nen. És necessari buscar els recursos que calguin 
perquè en els primers anys de vida el nen pugui adquirir un aprenentatge que des-
prés ja no serà possible assolir.
Aquest nen amb autisme ha tingut molta sort amb la seva família. Des que li van 
detectar autisme, els seus pares i el seu germà sempre han estat aportant-li tot allò 
que li pot ser més beneficiós, tant teràpies com activitats.



La majoria de conclusions d’aquest treball són positives. He après i he crescut com 
a persona i, a més a més, m’he sentit molt a gust fent-lo. M’ha fascinat el món de 
l’educació, no sé si m’hi dedicaré; però la il·lusió i les ganes que he posat en tot el 
treball han valgut la pena per conscienciar cada persona que el llegeixi i, alhora, 
sensibilitzar-se amb les persones que pateixen autisme i que entre tots puguem 
cridar ben fort: TRENQUEM L’AÏLLAMENT!
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