
Presentació
La síndrome d’Asperger (SA) afecta entre 3 i 7 persones de cada 1.000, i és present a 
totes les escoles. L’etapa de secundària és una de les més difícils per a nois i noies 
amb aquest trastorn, on la majoria d’ells pateixen d’algun tipus d’assetjament, ja 
sigui físic o moral.
D’aquí l’elecció del meu treball: pel gran desconeixement que té la societat envers la sín-
drome d’Asperger i per les dificultats que suporten aquestes persones en el seu dia a dia. 
Al llarg dels anys he pogut tenir vincles amb persones amb TEA (Trastorn de l’Es-
pectre Autista), cosa que m’ha permès estar conscienciat constantment de la reali-
tat que ens envolta. És per això que quan vaig tenir l’oportunitat d’escollir un tema 
per fer el meu treball de recerca vaig decidir centrar-lo en donar eines i reflexions 
per intentar aconseguir una millor adaptació per als adolescents amb síndrome 
d’Asperger a secundària.

Metodologia
Per fer aquest treball he utilitzat diverses fonts d’informació. Primerament, les 
entrevistes, a tres centres escolars, per tal de veure com s’implicaven en cada cas 
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en conscienciar l’alumnat i si es dona ajuda als alumnes amb SA; a una doctora en 
pedagogia especialitzada en autisme, per veure una visió més tècnica de la SA, i al 
pare d’un noi que tenia aquest trastorn, per veure finalment la visió més familiar i 
personal. En segon lloc, una enquesta a 50 alumnes d’entre 12 i 18 anys per veure el 
seu coneixement sobre la SA, la qual cosa em va permetre treure unes conclusions 
molt útils per fer el meu treball. I, en tercer lloc, la recerca bibliogràfica i la investi-
gació sobre aplicacions mòbils aplicades al tema.

Cos del treball
La SA és un trastorn del desenvolupament amb base neurobiològica que comporta 
l’alteració de diverses àrees del desenvolupament. Aquestes alteracions són dife-
rents per a cada persona i poden esdevenir en diferents moments de la vida. La SA 
s’inclou dins els Trastorns d’Espectre Autista (TEA).
Va ser definida per primera vegada en la quarta edició del manual de Diagnòstic i 
Estadístiques dels Trastorns Mentals DSM-4 (1994). L’any 2013 va aparèixer el DSM-5 
que va reemplaçar els diagnòstics separats com la SA, l’autisme i els trastorns ge-
neralitzats del desenvolupament i els va unir en el mateix diagnòstic: Trastorns de 
l’Espectre Autista (TEA). La terminologia síndrome d’Asperger, doncs, s’està comen-
çant a deixar d’utilitzar, tot i que molts experts la continuen defensant i jo l’he usat 
per desenvolupar el treball.
Com ja he dit anteriorment, la SA afecta entre 3 i 7 persones de cada 1.000 amb una 
proporció de quatre nois per una noia. Generalment el diagnòstic es fa entre els 2 i 
els 7 anys, amb la necessitat d’observació clínica i algunes proves.
Algunes de les característiques més importants, encara que cap persona les compli-
rà totes, tenen relació amb:
—Habilitats socials i de control emocional: No gaudeixen del contacte social, pre-
fereixen estar sols o relacionar-se amb adults més que amb nois de la seva pròpia 
edat, els costa mostrar empatia vers els sentiments dels altres i poden fer comenta-
ris ofensius o fora de lloc sense adonar-se’n.
—Comunicació: No acostumen a mirar als ulls quan parlen i interpreten literalment 
les frases i expressions, és per això que els costa entendre les ironies o els sarcas-
mes. Solen tenir un llenguatge molt correcte i, a vegades, semblen absents de les 
converses. 
—Moviment: Tenen poca coordinació motriu i no gaire destresa amb els esports. 
Presenten també problemes a l’hora de vestir-se o cordar-se.
—Comprensió: Tenen dificultats per entendre una pregunta complexa i triguen a 
respondre, sovint no comprenen la raó per la qual se’ls renya o se’ls castiga i els 
costa entendre com han de comportar-se en diferents situacions socials. També són 



originals a l’hora d’enfocar un problema i trobar-hi una solució, i tenen un sentit de 
l’humor peculiar.
—Interessos específics: Solen ser limitats i, en general, són temes relacionats amb la 
lògica, la ciència o la tecnologia, i poden arribar a estar-hi obsessionats. Tenen tam-
bé rituals a seguir i no toleren els canvis imprevistos.
—Altres: Hipersensibilitat a alguns sorolls, llocs o lluminositats.
S’ha de dir, però, que la persona té un aspecte extern normal i molts d’ells tenen una 
intel·ligència igual o superior a la mitjana, encara que s’ha d’evitar el mite que tots 
són molt intel·ligents, ja que els pot provocar més rebuig. Quant a la parla, no tenen 
cap retard, sinó que les dificultats simplement se centren en les relacions socials.
També podríem esmentar un error habitual, ja que a vegades es confon l’autisme d’alt 
rendiment amb la SA, tot i que hi ha diferències clares, encara que complicades de de-
tectar a primera vista. Per exemple, podríem dir que una persona amb autisme mostra 
més aviat una habilitat no verbal, a vegades més memòria visual i millor percepció 
d’emocions. Per acabar, la persona amb SA mostra més interès per aconseguir una re-
lació social o personal, encara que les estratègies que utilitzi no siguin les adequades.
Per conèixer la seva etiologia, hem de parlar de les tres teories més conegudes. En 
primer lloc, trobem la teoria de la genètica, que afirma que la SA és hereditària, és 
a dir, que tant el pare com la mare poden tenir característiques genètiques que fan 
que provoquin l’autisme. També trobem l’epigenètica, on cap dels pares té aquestes 
característiques genètiques però durant l’embaràs el nadó ha estat exposat a algun 
factor extern ambiental que comporti una alteració dins el cervell. I, en últim lloc, la 
teoria de les mares neveres, que afirma que la SA apareix a causa d’una relació fre-
da entre els pares i l’infant. Aquesta última ha provocat molts sentiments de culpa 
als pares de nens amb TEA i podem assegurar que no és certa, poca gent avui en dia 
la sosté i, per tant, s’intenta erradicar-la per complet.
En aquest treball l’objectiu principal de la part pràctica és el de comparar tres 
centres de secundària del Vallès Occidental per veure com es tracta la síndrome 
d’Asperger en cadascun d’ells. Els tres col·legis són el Vedruna Vall de Terrassa, l’INS 
Torre del Palau també de Terrassa i l’INS Pla i Farreras de Sant Cugat, per parlar de 
quina és la realitat de la SA en cadascun dels tres centres, la seva incidència i quina 
intervenció professional es fa al respecte.
En parlar de la situació que tenen aquests nens i nenes amb SA a l’aula, hem de dir 
que tenen més probabilitats de patir i pateixen més freqüentment algun tipus de 
discriminació o bullying, ja sigui per part dels alumnes o, també, sense voler, per 
part del professorat, ja que moltes vegades aquest fet apareix a partir d’un desco-
neixement total cap a aquesta persona i què pateix veritablement. 
En els tres centres en els quals m’he centrat he constatat que hi ha, com a mínim, 
tres alumnes amb SA a secundària, i que tots tres són nens. Molts d’aquests nois ne-



cessiten ajudes en moments concrets o durant una temporada, i tot i que en reben 
des de l’escola, potser no és suficient. 
No crec que només amb allò que hem pogut aprendre dels col·legis i dels professio-
nals en tinguem prou, i és per això que vaig decidir veure com era en l’entorn famili-
ar la convivència amb un jove amb SA. La conclusió que n’he pogut extreure és que 
la millor manera d’ajudar és conèixer el tema i saber què fer, així com també tenir 
clar que s’ha de saber tenir paciència i estar al seu costat. 
Com que actualment gairebé tothom té accés a les noves tecnologies, vaig decidir 
fer una recerca d’algunes aplicacions per als mòbils. Va ser quan vaig veure que 
existia la mHealth, també coneguda com a medicinal mòbil, que ajuda persones 
amb unes capacitats diferents a les habituals i als seus familiars o coneguts per 
poder trobar aplicacions útils. Vaig acabar aquesta recerca escollint dues aplicaci-
ons adreçades a nens, iSecuencias i AbaPlanet, que s’adapten a la persona amb els 
seus continguts per treballar segons el seu ritme d’aprenentatge. Serveixen tant per 
treballar a casa com per fer teràpia.
Com a resultat d’aquest treball he volgut fer dues propostes pràctiques adreçades al 
meu institut. Una, pensada principalment per al professorat i l’altra, per a l’alumnat. 
Un manual pràctic per al professorat era una de les idees d’aquest treball, així que 
he preparat un decàleg: deu punts per poder ajudar els professionals de secundària 
a tenir un millor control i seguretat en les seves classes on hi hagi nens amb SA, i 
aconseguir que aquests se sentin còmodes en tot allò que fan.
He preparat els punts amb l’ajuda de llocs web que he trobat, però, sobretot, amb els 
consells de les persones a les quals he entrevistat. També he preparat una proposta 
de sessió de tutoria, per als alumnes de 1r d’ESO, per tal de poder transmetre part 
del que he après en aquest treball i conscienciar sobre la realitat i les possibles difi-
cultats de companys de classe que puguin tenir SA o en qualsevol altre àmbit, fami-
liar o social. És una activitat de conscienciació i sensibilització per fer-los veure la 
importància d’ajudar aquests companys amb dificultats, de manera interactiva amb 
vídeos i amb una discussió que mantindran els mateixos alumnes.

Conclusions
Atès que l’objectiu era donar a conèixer què és la SA i, alhora, donar eines als pro-
fessors i alumnes perquè puguin ajudar aquests nois amb SA, espero haver ajudat 
en part a millorar la situació actual, com a mínim en el meu centre escolar. M’he 
adonat que la SA és molt desconeguda, i tot i que molta gent hagi sentit parlar sobre 
aquest tema, no té ben bé una idea clara i correcta del que és. També he pogut con-
firmar la importància de fer costat a aquestes persones amb SA, ja que una de les 
seves principals característiques és la dificultat d’establir relacions socials.



Per elaborar aquest treball les fonts d’informació principal van ser les entrevistes i 
Internet, que va ser consultada per comparar informacions i acabar de comprendre 
alguns termes.
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