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1. INTRODUCCIÓ 

 

Des de la creació del llenguatge humà, tothom és conscient que el codi lingüístic és una 

eina poderosa per establir relacions amb els altres éssers humans. Per això, l’objectiu i 

la raó principal del llenguatge és relacionar-se. A més a més, el llenguatge s’aprèn a 

partir de la relació amb altres éssers humans. Però, si es rebutja la relació amb altres 

persones, com s’aprèn el llenguatge? 

 

Des de l’inici de la meva formació professional en la llicenciatura de Traducció i 

Interpretació i en la llicenciatura de Lingüística, he realitzat assignatures sobre 

l’ensenyament de llengües però sempre destinades a persones sense cap trastorn. A 

partir de la integració a l’escola ordinària d’alumnes amb algun trastorn, m’he adonat 

que és important saber altres mètodes per a l’ensenyament del llenguatge per aquests 

infants. Per això, he elaborat aquest treball amb la finalitat de descobrir la manera més 

eficaç d’ensenyar el llenguatge a una persona amb grans dificultats per adquirir-lo i de 

relació, és a dir, amb una persona autista.  

 

A més a més, crec que és important saber si la teoria es compleix a la realitat, és a dir, si 

les persones que actualment estan ensenyant el llenguatge a infants autistes tenen en 

compte tots els aspectes teòrics sobre aquest àmbit. Segons la meva hipòtesi inicial, això 

no es compleix.  

 

L’objectiu d’aquest treball és validar o rebutjar la hipòtesi inicial. Per això, el treball 

s’estructura en tres seccions principals. La secció El marc teòric defineix l’autisme, les 

anomalies lingüístiques que presenta aquest trastorn i que condicionen els mètodes 

d’ensenyament, els mètodes principals d’ensenyament i el paper de la família i 

l’educador en tot aquest procés. La tercera secció, Descripció del treball, té l’objectiu 

descriure el treball, és a dir tots els passos per comprovar si les persones encarregades 

de l’ensenyament del llenguatge a infants autistes utilitzen els aspectes teòrics, explicats 

en la primera secció. Per aconseguir una resposta, s’utilitzarà una entrevista, explicada 

també en aquesta secció. Finalment, la secció Anàlisi de dades contrasta les dades 

obtingudes de les entrevistes amb el marc teòric per així poder establir les conclusions, 

les quals es troben exposades en la secció anomenada Conclusions. 
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2. EL MARC TEÒRIC 

 

En aquesta secció, es pretén recollir tots els aspectes teòrics sobre l’autisme. 

Concretament, en la primera subsecció es defineix la patologia de l’autisme per tal de 

posar de manifest les seves característiques.  

 

En la segona subsecció, s’indiquen totes les anomalies lingüístiques que poden 

presentar els afectats d’aquest trastorn. Cal destacar la importància d’aquesta subsecció 

ja que les anomalies lingüístiques condicionen totalment els mètodes d’ensenyament de 

la llengua, assumpte que es tracta en la tercera subsecció. 

 

2.1. Definició d’autisme  

El terme autisme prové del grec (autos= un mateix; propi) i literalment té el significat de 

viure en funció d’un mateix. L’Enciclopèdia Catalana proposa la següent definició 

d’autisme infantil: “Trastorn psicòtic precoç, propi de la primera infantesa, que es 

manifesta abans dels dos anys i mig, caracteritzat pel retraïment afectiu, polarització de 

la vida psíquica envers el món interior, ruptura de contacte amb la realitat i desinterès 

generalitzat cap al món exterior”.  

 

Tal com podem veure gràcies a aquesta definició, l’autisme és una patologia evolutiva 

sense cap conseqüència física. No obstant això, és la psicopatologia infantil més greu. A 

més a més, encara es desconeix el seu origen i part de la seva naturalesa. 

 

Leo Kanner (1943) fou el primer en utilitzar el terme autisme en el seu estudi d’onze 

casos d’infants. En aquest estudi, comenta les següents tres característiques principals 

d’aquest trastorn: 

1. Deteriorament de la interacció social: els afectats no presenten contacte visual, cap 

mena d’expressió o gestos i ignoren o bloquegen l’entrada de tot allò que arriba des de 

l’exterior com el contacte físic, els moviments o els sorolls. 

2. Deteriorament de la comunicació: alguns infants autistes no tenen la capacitat 

d’utilitzar el llenguatge verbal. Altres infants menys afectats poden utilitzar el 

llenguatge verbal però són incapaços de gesticular i poden presentar alteracions i 

dèficits en l’inici o manteniment de la conversa. 
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3. Interessos i comportaments restringits i limitats: els infants amb autisme es preocupen 

excessivament per un tema o una activitat i s’adhereixen rígidament a alguns moviments 

repetitius (picar o fregar-se les mans, per exemple) i a les rutines. Per això, els costa 

realitzar canvis. 

 

A través de les deficiències comentades anteriorment, es pot diagnosticar autisme a un 

pacient, sempre que presenti un dèficit notable en la capacitat d’interacció social. 

Aquestes tres deficiències són les més destacables en la malaltia i s’agrupen en 

l’anomenada Tríada de Wing.  

 

Per tant, doncs, podem veure com aquestes deficiències i l’autisme en particular 

plantegen reptes importants de comprensió (és difícil entendre com és el món intern de 

persones amb problemes de relació i comunicació), d’explicació (desconeixem la gènesi 

biològica i els processos psicològics d’aquestes persones) i d’educació (aquestes 

persones tenen limitades les capacitats d’empatia i de relació). Per això, és evident  

l’ensenyament de la llengua pren un paper important en infants amb aquesta patologia.  

 

Una altra característica important de l’autisme és que les persones amb aquest trastorn 

no tenen representacions pròpies o alienes. Aquesta capacitat s’anomena la teoria de la 

ment. Tenir la teoria de la ment significa ser capaç d’atribuir a les altres persones estats 

mentals, poder inferir les seves creences i desitjos i anticipar les conductes alienes 

d’acord amb ells. Per això, les persones autistes tenen problemes en el llenguatge, ja que 

l’acció de conversar implica intercanviar idees rellevants per als interlocutors en 

contextos d’interacció simbòlica, és a dir, en contextos que exigeixen constantment 

posar-se en el lloc de l’altre.  

 

Cal destacar que el grau d’afectació de la malaltia és diferent per a cada persona i que 

els malalts presenten diferents graus de capacitat intel·lectual. Per tant, la malaltia no 

depèn obligatòriament d’un grau de capacitat intel·lectual inferior i, per això, 

actualment no parlem de l’autisme, sinó que es prefereix utilitzar el terme espectre 

autista, creat per Lorna Wing (1995).  
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2.2. Anomalies del llenguatge 

Com ja s’ha comentat anteriorment, les persones que pateixen autisme presenten molts 

problemes en el llenguatge, i precisament aquestes anomalies ens ajuden a diagnosticar 

la patologia i a tractar-la. Per tant, s’han de tenir molt en compte en l’ensenyament de 

llengües per tal de millorar la capacitat lingüística dels afectats.  

 

És important mencionar que, com ja s’ha dit anteriorment, els infants que pateixen 

autisme presenten diferents graus d’afectació. Per això, els trastorns del llenguatge amb 

aquests infants poden anar des del mutisme total o bé funcional, que consisteix en 

produir emissions verbals no comunicatives, el llenguatge ecolàlic (basat en la repetició 

automàtica de paraules o d’oracions) o compost per paraules soltes, del llenguatge el 

creació formal,que no arriba a configurar un discurs, fins al llenguatge discursiu amb 

certes anomalies. Fins i tot, aquestes anomalies poden afectar en diferent grau a la 

persona.  

 

A continuació, es detallen les anomalies més generals que s’observen en l’autisme, 

segons l’àrea lingüística que afectin. Com ja veurem més endavant, algunes àrees 

lingüístiques resulten més afectades que d’altres.  

 

2.2.1. Anomalies sintàctiques 

Segons Mercedes Belinchón, Ángel Rivière i José Manuel Igoa (1992: 738), els autistes 

no tenen problemes significatius amb la sintaxi de la seva llengua. Tanmateix, existeix 

un retard en l’adquisició de les formes sintàctiques, tant a la producció com a la 

comprensió. Ara bé, cal destacar que aquest retard també es dóna en alguns infants que 

no pateixen aquest trastorn. 

 

2.2.2. Anomalies fonètiques 

La part fonètica del llenguatge presenta algunes complicacions en els autistes, però no 

són excessives. Per exemple, Boucher i Warrigton (1976) han observat que les persones 

afectades tenen una entonació monòtona i mecànica i que compten amb la mateixa 

distribució de freqüències de fonemes. També pateixen ecolàlia, ja sigui immediata o 

retardada. 
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A més a més, les persones afectades d’autisme també són capaces de discriminar els 

sons de parla i són sensibles a l’assignació de patrons fonològics depenent del paper 

morfològic dels fonemes. Per exemple, els autistes pronuncien bé quan hi ha un procés 

de sonorització en la formació del plural en anglès.  

 

2.2.3. Anomalies semàntiques 

La semàntica, juntament amb la pragmàtica, és una de les parts del llenguatge més 

alterades en les persones autistes. No obstant això, hi ha molt poques investigacions 

sobre aquestes alteracions. Les pioneres en aquest camp van ser les realitzades per 

Hermelin y O’Connor (1967), les quals van concloure que els autistes eren poc 

sensibles als efectes de l’organització gramatical i de significat en tasques de 

memorització de paraules. Per això, no tenen tendència a recordar grups de paraules en 

funció del seu significat i poden recordar tant cadenes no gramaticals de paraules com 

oracions significatives i gramaticalment ben formades. 

Dues altres autores, Menyuk y Quill (1985), han proposat un model dels possibles 

dèficits semàntics en la malaltia de l’autisme. Segons aquestes dues autores, els autistes 

tenen dificultat per associar les paraules amb objectes o successos específics. Aquesta 

dificultat augmenta en el cas de termes relacionals que impliquen relacions múltiples i 

que són variables en funció del context, com els díctics. Així, un problema freqüent dels 

autistes és la inversió de pronoms personals i persones verbals. 

També cal destacar que els autistes no només presenten anomalies semàntiques en el 

moment d’assignar el significat en una paraula, sinó que també tenen problemes amb el 

llenguatge analitzat, ja que els autistes de capacitats inferiors no aconsegueixen analitzar 

els significats múltiples, ambigus, figurats o bé generalitzats de les paraules. Aquesta 

anomalia pot ser una conseqüència de la falta d’imaginació. 

Una  altra anomalia semàntica és l’ús idiosincràtic del llenguatge, és a dir, l’ús 

d’expressions i de paraules en un sentit que no és comú per a la resta de persones i per 

tant, només ho entenen les persones més pròximes que coneixen els antecedents 

d’aquella oració o paraula. A més a més, aquestes dificultats semàntiques dels autistes, 

juntament amb el fenomen de l’ecolàlia, originen un llenguatge que es percep com 

descontrolat, amb locucions específiques i sovint estereotipades, repetició de paraules i 

frases buides i invenció de neologismes. 
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2.2.4. Anomalies pragmàtiques 

Segons Mercedes Belinchón, Ángel Rivière i José Manuel Igoa (1992: 743), les 

persones autistes mostren moltes alteracions pragmàtiques del llenguatge però aquestes 

alteracions no són el nucli del trastorn sinó que es deriven del gran dèficit comunicatiu 

característic de la malaltia. Aquesta deficiència provoca que les persones afectades per 

l’autisme, concretament els malalts amb capacitats inferiors, es caracteritzin per un 

nombre d’actes de parla limitat: només utilitzen actes comunicatius com una funció 

protoimperativa, és a dir, utilitzen el llenguatge per aconseguir determinats objectes o 

situacions a través de les altres persones. En canvi, no utilitzen aquells actes 

comunicatius amb funció protodeclarativa que tenen l’objectiu de compartir l’interès i 

l’experiència de certs objectes o situacions. 

Una altra anomalia pragmàtica, que anomenen els autors anteriors, és la dificultat per 

codificar les expressions emocionals de les persones, que explica una alteració del 

desenvolupament de pautes d’intersubjectivitat i un dèficit específic de la teoria de la 

ment. Aquesta teoria, com ja s’ha comentat en la definició de l’autisme, consisteix en la 

capacitat d’atribuir explícitament altres estats mentals i diferenciar entre els estats 

mentals propis i els aliens.  

Una altra manifestació de les anomalies pragmàtiques del llenguatge és que les persones 

autistes no respecten les pautes convencionals de la conversa, ja que poden canviar de 

tema bruscament o el torn de parla amb un canvi en la direcció de la mirada o la posició 

del seu cos. A més a més, no entenen el context de la conversa ja que restringeixen la 

comunicació al lloc on es troben i al moment precís. Per tant, no utilitzen senyals 

temporals, presenten una manca d’inferència, és a dir no reconeixen la intenció que 

s’amaga al darrere d’una pregunta i no distingeixen la informació donada de la nova. 

També s’ha observat que els malalts d’autisme tenen problemes per introduir un tema o 

repetir els temes que ja s’han esmentat en la conversa i que tendeixen a preguntar coses 

encara que ja coneguin la resposta. 

Totes aquestes alteracions prosòdiques produeixen una sensació de monotonia, sense 

ritme, descontrol o inadequació del volum de la veu, ritme i entonació del llenguatge de 

les persones que, en més o menys mesura, pateixen aquest trastorn. 
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2.3. Ensenyament del llenguatge a infants autistes 

Els infants amb espectre autista, com ja s’ha dit anteriorment, mostren diferents nivells 

lingüístics. És a dir, hi ha infants amb aquesta patologia que no poden articular paraules 

i n’hi ha que són capaços de produir sons i, fins i tot, poden produir oracions. Aquest 

treball es centrarà només en l’ensenyament de llengües a infants que siguin verbals. Dit 

d’una altra manera, els objectes d’anàlisi són els mètodes que utilitzen les persones que 

ensenyen llengua a infants que tenen un nivell lingüístic suficient almenys per produir, 

com a mínim, sons o paraules i, per tant, puguin intervenir oralment en la conversa o bé 

utilitzen la llengua signada, la qual consisteix a produir les paraules acompanyades dels 

signes que les representen. 

 

Hans Asperger (1944) fou el primer en preocupar-se per l’educació dels infants amb 

autisme. El seu interès educatiu es troba dins del context de la pedagogia terapèutica. És 

a dir, la seva obra, La psicopatia autista en la infantesa, és una síntesi d’idees 

educatives generals i altres de la biologia i la medicina. Tanmateix, aquest autor no va 

tenir reconeixement fins vint anys després de la seva obra ja que, durant aquella època, 

es creia que els pares, incapaços de donar l’afecte necessari a l’infant, eren els culpables 

de produir-li una alteració greu. Amb el pas del temps, s’ha demostrat que aquesta 

última afirmació és falsa. 

 

En els anys seixanta, setanta i vuitanta, l’educació esdevingué el tractament principal de 

l’autisme a causa d’un increment de procediments de modificació de conducta i la 

creació de centres especials. Actualment, l’autisme es tracta com un trastorn profund del 

desenvolupament i l’educació es centra en la comunicació com a nucli essencial per a 

l’evolució de les persones autistes. No obstant això, els mètodes centrats en la 

comunicació, el llenguatge i les competències socials no sempre han seguit la mateixa 

metodologia. 

 

Segons Robert L. i Lynn Kern Koegel (1995), durant els anys seixanta i setanta, s’ha 

ensenyat el llenguatge als infants amb espectre autista mitjançant el mètode de la 

repetició de signes, paraules i funcions o estructures lingüístiques. Aquest ensenyament, 

es realitzava en contextos d’aprenentatge completament individualitzats i en situacions 

amb un grau altíssim d’estructura. Encara que van tenir èxit en molts infants autistes, 

establien condicions d’aprenentatge molt artificials i per tant, no tenien en compte la 
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funcionalitat ni la generalització del llenguatge, aspecte especialment conflictiu en les 

persones autistes ja que els costa aplicar el que han adquirit en un nou àmbit o exemple.  

 

A més a més, el mètode d’ensenyament insistia excessivament en el desenvolupament 

del llenguatge verbal, per tant, no tenia en compte que els infants autistes poden 

desenvolupar la comunicació a través d’un llenguatge de codi signat. Aquesta 

metodologia va originar un llenguatge superficial, sense funció i sense valor cognitiu a 

les persones autistes de nivells cognitius més baixos. 

 

A partir dels anys vuitanta, Juana María Hernández Rodríguez (1995) afirma que els 

procediments per desenvolupar el llenguatge han canviat molt ja que són més 

pragmàtics i intenten afavorir un llenguatge més funcional. A més a més, també s’ha 

contemplat la possibilitat d’utilitzar codis alternatius al llenguatge oral, de poder 

incloure estratègies de generalització perquè l’infant pugui utilitzar una paraula en totes 

les situacions correctes i de tenir un enfocament positiu de la comunicació, és a dir, es 

considera la comunicació com un mitjà per aconseguir coses i relacionar-se. Així, els 

procediments actuals s’enfoquen cap a la natura interactiva recíproca de la interacció 

comunicativa i s’accentua el paper de la persona autista com a un company comunicatiu 

actiu. 

 

Segons Benson Schaeffer (1980), s’ha d’ensenyar llengua en contextos comunicatius 

naturals, desenvolupats a classe i a través d’una rutina, i procurar fomentar motius 

personals de l’infant per a la comunicació per tal que utilitzi el llenguatge de forma 

espontània i també a fora de l’aula. Tanmateix, no s’ha de deixar d’ensenyar 

explícitament les formes lingüístiques, el contingut i les funcions, ja que s’ha demostrat 

que els nens amb espectre autista milloren molt més la seva capacitat comunicativa si 

se’ls hi ensenya la llengua de forma explícita.  

 

Ara bé, és important saber que cada infant autista mostra un grau diferent d’anomalies 

en el llenguatge i això farà dependre el seu ensenyament. Per això, podem afirmar que 

l’autisme demana a l’ensenyament de llengües diversitat i personalització. Cada cas té 

solucions diferents als altres casos en els mètodes d’ensenyament. 
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En qualsevol cas però, el primer pas per a l’ensenyament de llengües és la valoració 

evolutiva de les competències de relació i comunicació que presenta l’infant autista per 

tal de tenir coneixement de les anomalies lingüístiques que presenta, les quals s’hauran 

de reforçar, i dels punts adquirits i assolits del llenguatge. Ángel Rivière (2000:53) 

enumera nou preguntes que poden servir d’esquema per aquesta valoració. Aquestes 

preguntes són les següents: 

1. L’infant presenta gestos expressius de matís social en situacions d’intercanvi 

comunicatiu, per exemple, somriu quan li somriuen?  

2. És capaç de fer jocs circulars d’interacció, és a dir, quan es presenta repetidament un 

estímul lúdic, ell l’anticipa o en demana la repetició? 

3. Dóna mostres de vinculació a alguna persona adulta? 

4. Mostra interès pels objectes? 

5. Dóna senyals clars d’anticipar algunes rutines socials (saludar, acomiadar-se, etc.)? 

6. Es comunica amb símbols o paraules per tal de canviar el món físic, és a dir realitza 

protoimperatius (aquests actes lingüístics s’han comentat en el subapartat anomalies 

pragmàtiques)? 

7. Es comunica amb símbols o paraules per tal de canviar el món físic, és a dir realitza 

protodeclaratius (aquests actes lingüístics s’han comentat en el subapartat anomalies 

pragmàtiques)? 

8. Utilitza símbols o llenguatge verbal? 

9. És capaç de realitzar un discurs o una conversa? 

 

Les respostes a aquestes preguntes són el primer pas per saber el punt de partida per a 

l’ensenyament de llengües. A més a més, si l’infant mostra llenguatge verbal, s’han de 

recollir mostres lingüístiques per examinar possibles anomalies, comentades en la 

secció anterior, i poder tractar-les. També, s’ha de tenir en compte que, en aquest cas, 

l’infant ja té unes aptituds lingüístiques abans de l’inici en l’educació del llenguatge. 

Com ja s’ha comentat, la manera de comunicar-se és idiosincràtica, específica de cada 

infant. Per això, s’ha d’agafar aquesta comunicació com a punt de partida, sense 

modificar-la. En altres paraules, no s’ha d’intentar que la persona expressi tot allò que ja 

sap dir en altres paraules, ja que això comportaria un desaprenentatge de tot allò adquirit 

i li causaria una frustració de les seves possibilitats de comunicació. 
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Un cop realitzada la valoració de les competències comunicatives i socials, també és 

important tenir en compte les necessitats principals de les persones autistes en 

l’ensenyament de llengües. Ángel Rivière (2000) enumera nou necessitats bàsiques dels 

infants autistes pel que fa a l’ensenyament de llengües. Aquestes necessitats són: 

1. Un programa d’ensenyament de llengües estructurat: aquesta necessitat és la causa de 

la característica de les persones autistes a adherir-se en una rutina i ha ser reticents als 

canvis. 

2. Utilització de senyals clars, llenguatge precís i gestos evidents: així, les persones 

autistes entendran més clarament el què s’espera d’ells. 

3. L’educador ha de dirigir, no esperar les seves iniciatives per establir interaccions: 

com ja s’ha comentat anteriorment, les persones autistes mostren problemes per iniciar 

una conversa. 

4. No plantejar sempre les mateixes activitats: el programa d’ensenyament de llengües 

ha de ser evolutiu per tal de millorar les condicions lingüístiques dels infants amb 

autisme. 

5. No respectar la solitud de l’infant, sinó atraure’l amb suavitat a les interaccions. 

6. Enfocar l’educació en termes positius: les persones autistes generalment manifesten 

poca resistència a la frustració i per això, necessiten incentius com menjar o música. 

7. Donar importància a l’adquisició d’un signe o paraula: només el fet de dominar un 

signe o una paraula pot millorar la vida de la persona autista. 

8. Utilitzar codis visuoespacials: les imatges o els objectes ajuden a adquirir i a assignar 

correctament un referent a un concepte determinat. 

9. Procurar comprendre la lògica de les conductes de l’infant autista: les persones 

autistes tenen trastorns en el sentit de l’activitat, és a dir, tenen conductes sense sentit. 

Aquest fet és important per ensenyar el llenguatge a infants autistes ja que s’han de 

trobar vies per motivar-los i aconseguir que realitzin activitats de manera autònoma. 

 

Cal destacar que existeixen cinc tècniques per tal d’aconseguir un context natural i que 

l’infant tingui motius personals per a la comunicació. Aquestes tècniques són: 

1. Períodes de joc molt poc estructurats: l’educador es pot acostar a l’infant i jugar amb 

ell per tal de descobrir els seus interessos i intencions. Així, pot ajudar-lo a expressar-ho 

d’una forma lingüística explícita i compartida. Si es tracta dels seus interessos o 

desitjos, l’infant està molt més motivat per a l’aprenentatge del llenguatge. 
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2. Col·locar objectes fora de l’abast del nen però visibles per a ell: així, el nen tindrà 

motius per iniciar la comunicació. Probablement, primer començarà a indicar amb 

gestos que vol l’objecte, després segurament portarà a l’educador fins a l’objecte. 

Llavors, es pot reforçar els gestos amb paraules i ampliar les expressions que 

produeixin. 

3. Imitació dels nens: la imitació recíproca per part de l’educador i els infants ajuda a 

crear accions, llenguatge en un context social compartit i promou interaccions de joc i 

de comunicació més àmplies entre infants i educadors. 

4. Tractament dels sentiments negatius i de conductes problemàtiques com a 

comunicació: l’educador pot ajudar a l’infant a aprendre expressar el significat del seu 

sentiment de forma lingüística, en forma de comunicació compartible. És a dir, ajudar 

l’infant a dir una paraula que denoti sentiment com trist o, per exemple, a expressar 

rebuig amb la paraula no. També cal tenir en compte que el llenguatge perdrà el seu 

valor comunicatiu en els moments que l’infant autista identifiqui com agressius o 

violents. En ocasions, s’hauran de dirigir les expressions a altres objectes o persones per 

tal que l’infant autista no es senti agredit. 

5. Activitats i rutines de grup: es poden proposar cançons, fer respondre preguntes 

simples, reconèixer i saludar els companys de classe o bé manar accions molt simples 

per tal d’ajudar a introduir accions i el llenguatge dels infants amb espectre autista en un 

context social compartit. També es poden crear rutines per començar, finalitzar o 

continuar una activitat que requereixin una interacció social. 

 

Pel que fa a les preguntes simples, cal mencionar que són d’especial importància per a 

l’aprenentatge de l’infant ja que proporcionen una interacció recíproca que incrementa 

el desenvolupament del llenguatge. Sense aquestes estructures, seria molt difícil 

adquirir la competència comunicativa, és a dir el llenguatge en funció de la situació 

comunicativa.  

 

Per això, la primera pregunta que s’ensenya és: “què és això?”. D’aquesta manera, es 

poden incrementar la llista de paraules per a designar els substantius que l’infant coneix. 

Per incrementar la motivació per a aquest aprenentatge, primer es poden utilitzar 

elements que agraden a l’infant, com menjar o les seves joguines preferides. Per 

realitzar aquest exercici, es pot utilitzar una bossa i quan el nen pregunti “què és això?”, 

treure un objecte i anomenar-lo. Quan el nen ja hagi entès el funcionament d’aquest 
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exercici, es pot introduir la norma nova que el nen hagi de dir el nom de l’objecte que hi 

hagi a la bossa abans que l’educador mostri l’objecte. Finalment, es poden posar 

objectes damunt la taula (alguns que ja conegui per motivar-lo i altres que hagi 

d’aprendre el seu nom). Així, també es poden ensenyar altres preguntes simples com 

“on és?” o “de qui és?”. 

 

A més a més, Angel Rivière (2000) afirma que l’aprenentatge per error desmotiva. Per 

això, s’han de seguir les següents normes en l’ensenyament del llenguatge: 

1. Assegurar la motivació mostrant el resultat de l’activitat o bé deixant que l’infant 

seleccioni el material. 

2. Presentar tasques de manera clara i quan l’infant es mostri predisposat a aprendre. 

3. Realitzar tasques prèviament adquirides i adaptades a la capacitat del nen. 

4. Emprar procediments d’ajuda 

5. Proporcionar reforçadors contingents, immediats i potents. 

 

Després de tenir en compte la valoració de les competències comunicatives i socials i 

les necessitats específiques dels infants amb espectre autista, Rafael Villanueva (2004) 

comenta tres aspectes bàsics que s’hauran de desenvolupar en l’educació del llenguatge, 

sigui quin sigui el mètode o programa establert per aquest aprenentatge. Aquests tres 

aspectes són els següents: 

1. La intenció de comunicar-se: s’ha de deixar temps a l’infant autista per trobar els seus 

propis recursos. A més a més, s’ha de permetre que senti la necessitat de comunicar-se i 

que cregui que els seus interlocutors són molt accessibles, ja que així es facilitarà més la 

relació i la motivació per a la comunicació.  

2. El desenvolupament d’un món de significats: Els infants autistes han d’adquirir el 

significat del llenguatge. Aquest aspecte és especialment difícil ja que, com ja s’ha 

comentat anteriorment, una de les característiques d’aquest trastorn és que als afectats, 

els costa generalitzar, és a dir, aplicar una paraula o signe a un objecte en un entorn o 

situació diferent de la del seu aprenentatge. Per tractar aquesta deficiència, serà 

necessari exposar l’infant a situacions reals de comunicació. 

3. La utilització de recursos comunicatius: segons les respostes obtingudes en l’esquema 

de valoració de les competències comunicatives i socials, s’haurà d’utilitzar uns 

recursos o uns altres. Per exemple, quan hi ha llenguatge verbal, s’ha d’oferir un entorn 
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on els diferents elements es puguin convertir en significats, tractar les anomalies i 

ampliar les competències lingüístiques.  

 

Per  realitzar aquesta evolució, s’han d’utilitzar mètodes d’ensenyament de llengües 

(comentats en els següents subapartats) que tinguin en compte la importància de les 

primeres paraules i que, recentment, s’ha descobert que l’ecolàlia, definida com una 

anomalia lingüística de l’autisme, té una aplicació funcional. 

 

Pel que fa a les primeres paraules adquirides pels infants autistes, Harald Martinsen 

(2006) afirma que tenen un significat molt especial perquè serveixen de base per a la 

comprensió de la utilitat del llenguatge. Per això, les paraules o senyals s’han d’escollir 

en criteri d’utilitat. També s’ha de tenir en compte les paraules i senyals que l’entorn 

més directe de l’infant necessita per comunicar-se. Els pares, per exemple, han de poder 

explicar a l’infant que alguna cosa està prohibida, permesa o perillosa. També han de 

poder comunicar què passarà en el futur per evitar trastorns de conducta produïts per la 

por que els causa el canvi de rutina. 

 

Quant a l’ecolàlia, és important que l’ensenyament del llenguatge que s’apliqui tingui 

en consideració que, segons Barry M. Prizant i Judith F. Duchan (1981), els infants 

l’utilitzen per a diverses accions funcionals del llenguatge, per exemple: participar en 

les converses, demanar coses, insistir i manifestar desitjos o afirmar. Tal com afirma 

Ruth Weir (1962), els infants utilitzen l’ecolàlia com a exercici que sorgeix perquè fan 

ecomonòlegs (monòlegs sonors) utilitzant frases i paraules que estan aprenent, tal com 

fan els nens que no pateixen autisme.  

 

En canvi, quan hi ha un retràs en l’expressió de l’infant autista, els recursos alternatius 

que proposa Harald Martinsen (2006) són sistemes alternatius de comunicació 

(alternatius al llenguatge oral) que poden els signes manuals o el signes gràfics. En el 

cas dels signes manuals (per exemple, el llenguatge de sords), es requereix que 

l’educador realitzi els signes manipulant les mans de l’infant. El problema d’aquest 

sistema és que, per a moltes persones autistes, el contacte físic és molest. Per això, és un 

sistema que requereix temps ja que, al principi, els infants poden rebutjar el contacte 

físic i la novetat de l’aplicació d’aquest sistema. Els signes gràfics (pictogrames o 
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imatges, per exemple), per contra, tenen l’inconvenient que és més difícil controlar 

l’atenció visual.  

 

Així, entre l’elecció de signes manuals o gràfics, són millors els primers perquè no 

necessiten un tauler de comunicació o objectes auxiliars. A més a més, els taulers 

limiten el vocabulari assequible de l’infant. Així, només s’aconsellen els signes gràfics 

quan el nen centri l’atenció en imatges o rebutgi el contacte físic. De totes maneres, 

també es poden barrejar els sistemes, però s’ha de deixar clar a l’infant quan s’utilitza 

un o altre. 

 

Els sistemes alternatius de comunicació no impedeixen l’aprenentatge de l’expressió 

oral, simplement faciliten l’entrada de l’infant al món de la comunicació. És important 

tenir en compte aquesta última afirmació ja que ens ajudarà a complir l’objectiu 

principal de l’educació del llenguatge en les persones autistes. Aquest objectiu és que la 

persona autista faci i entengui el missatge que se li comunica. Per això, l’educació en el 

llenguatge de qualsevol persona autista ha de consistir en exercicis de comprensió i d’ús 

del llenguatge. 

 

A continuació, es mostraran mètodes concrets que s’han creat per a l’aprenentatge del 

llenguatge per a infants amb autisme. Tots aquests mètodes mostren avantatges i 

inconvenients però s’ha de recordar que, perquè un mètode sigui útil, ha de complir les 

pautes establertes en aquesta subsecció. 

 

2.3.1. Mètodes generals  

Durant anys, diversos autors han creat diversos mètodes específics per a l’aprenentatge i 

millora del llenguatge per a nens autistes. En aquest treball, es tindran en compte els sis 

mètodes generals principals. 

 

El primer d’aquests mètodes és l’anomenat Mètode Montessori. Reginald C. Orem 

(1974: 21) descriu que l’objectiu d’aquest mètode és alliberar el potencial de cada nen 

perquè es desenvolupi de manera autònoma en un ambient estructurat. Per aconseguir 

aquest objectiu, s’utilitza l’educació motriu, l’educació en els sentits (la discriminació 

de formes, colors i sons, entre altres elements) i de l’educació en el llenguatge, que es 

basa en els altres dos tipus d’educació que inclou aquest mètode. 
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Un altre tipus de mètode és el Mètode Carl Off. És un mètode d’educació musical molt 

útil per fomentar la comunicació no verbal a través de cançons, moviments i ritmes. El 

desenvolupament del llenguatge es realitza a través de signes. Tantmateix, això no 

perjudica l’adquisició de la parla. 

 

Un altre mètode amb molt renom és el Mètode Teachh (Treatment and Education of 

Autistic and related Communication handicapped Children) de Watson (1989). Aquest 

mètode va néixer a Carolina del Nord, creat per un grup psicoanalític, i és una guia 

d’objectius i activitats per desenvolupar llenguatge verbal i no verbal (signes manuals i 

pictogrames) amb suggeriments per avaluar-les i programar-les. El seu objectiu és 

desenvolupar les habilitats comunicatives, perquè els alumnes amb trastorns profunds 

del desenvolupament (entre ells, l’autisme) les utilitzin espontàniament. Per aconseguir-

ho, distingeix cinc dimensions dels actes comunicatius: la funció (demanar, refusar o 

comentar per exemple), el context, les categories semàntiques (atribut, agent o acció 

entre d’altres), l’estructura i la modalitat.  

 

Aquestes cinc dimensions s’ensenyen en sessions estructurades individuals però també 

es preveu l’ensenyament accidental. En altres paraules, es prepara ambients naturals que 

han de propiciar l’inici d’una comunicació, s’evoquen en activitats en grup i s’hi fa 

intervenir activament la família per ensenyar-les i estimular-les. 

 

El Programa de Comunicació Total (Schaeffer et al., 1980), en canvi, és un sistema 

bimodal o de comunicació total perquè primer ensenyen signes, després complexos de 

signes-paraules i, finalment, paraules. Per tant, té com objectiu desenvolupar el 

llenguatge oral, concretament millorar la competència expressiva oral. Per aconseguir-

ho, inclou diverses fases, les quals es troben definides per activitats pragmàtiques i 

funcionals, per exemple: expressar desitjos, dur a terme actes simples de referència, 

desenvolupar conceptes personals o abstracció de signes o paraules. 

 

Aquest mètode és un programa molt útil per autistes amb nivells molt baixos de 

competència lingüística ja que no requereix la imitació (al principi, els signes es 

produeixen amb ajuda total), es basa essencialment en una estratègia instrumental i 
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afavoreix les intencions comunicatives i el processament visual, àrees on els infants 

autistes tenen més capacitat. 

 

Hartumut R.P. Janetzke (1997: 64) informa d’una altre mètode per a ensenyar el 

llenguatge a nens autistes. Aquest mètode s’anomena Teràpia Gestual i la seva creadora 

fou Vera Bernard-Opitz, psicòloga alemanya. Es tracta d’una teràpia desenvolupada a 

partir del sistema internacional de gestos. Exactament, està compost de 360 signes, més 

senzills que els gestos manuals, que poden utilitzar les persones autistes amb una 

expressió verbal limitada.  

 

Aquesta teràpia sorgeix del convenciment que la comunicació és més important que la 

llengua i que, des del punt de vista motor, els gestos són més fàcils d’aprendre que les 

manifestacions orals. A més a més, també parteix del supòsit que el llenguatge gestual 

augmenta les possibilitats verbals. El primer pas d’aquesta teràpia és treballar els gestos, 

exercicis i joguines preferides de l’infant autista per tal d’assegurar la motivació per a 

l’aprenentatge del llenguatge. 

 

Finalment, l’últim mètode és el creat per Ivar O. Loovas (1977). És un programa 

d’estimulació precoç per a infants autistes menors de quatre anys. És un mètode molt 

estructurat i intensiu, exactament dura tres anys amb aplicacions de quaranta hores 

setmanals.  

 

Durant el primer any, l’objectiu d’aquest mètode és reduir l’agressivitat, ensenyar les 

demandes verbals principals i la imitació amb jocs i joguines. En el segon any, 

s’ensenya el llenguatge expressiu i abstracte per integrar-lo en un grup preescolar. En el 

tercer any, en canvi, s’ensenya l’expressió acadèmica i algunes tasques preacadèmiques 

com l’escriptura i la lectura. En aquest procés d’aprenentatge, el terapeuta es desplaça al 

domicili familiar i els pares segueixen un entrenament per formar part de l’equip 

terapèutic. 

 

Un cop descrits aquests mètodes, és important mencionar que no hi ha un sol mètode 

vàlid per a tots els autistes, sinó que, per a cada un, serà vàlid un o altre. Tanmateix, 

Michael D. Powers (1992) ha citat alguns dels components principals que ha de tenir en 

compte qualsevol mètode per a l’ensenyament del llenguatge a infants autistes. Entre 
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aquests components, cal destacar que el mètode ha de ser estructurat, evolutiu, adaptat a 

les característiques lingüístiques de l’infant i funcional per tal de ser un mètode amb èxit 

i que tingui en compte les necessitats d’aprenentatge de les persones autistes, 

mencionades anteriorment.  

 

2.3.2. La importància de la figura de l’educador i de la família 

En el procés d’ensenyament de llengües, l’educador i la família són dos elements 

condicionants per a l’èxit o el fracàs de l’evolució comunicativa de l’infant. Pel que fa a 

l’educador, ha de ser una persona amb un coneixement ampli de la malaltia i les seves 

característiques lingüístiques per tal de ser conscient de les capacitats i de les possibles 

mancances que tenen els infants autistes. També és important que tingui coneixement 

sobre els possibles mètodes o pautes a seguir en l’ensenyament del llenguatge per tal de 

crear un programa amb el material suficient i coherent amb les necessitats d’aquests 

infants. 

 

Pel que fa la família, és important que s’involucri en l’ensenyament del llenguatge ja 

que seria perjudicial per a l’infant si la teràpia pel llenguatge estipulés unes normes i 

aprenentatges i la família seguís unes altres. A més a més, la família també necessita 

comunicar-se amb l’infant i, per tant, ha d’aprendre el mètode per fer-ho. 

 

 

3. DESCRIPCIÓ DEL TREBALL  

 

En aquesta secció, s’explica l’elaboració d’aquest treball pas per pas. Les parts 

importants d’aquest treball, apart del marc teòric que ens serveix com a base de 

coneixement, són:  la hipòtesi que es vol validar i la metodologia aplicada per 

aconseguir-ho.  

 

És important descriure aquesta hipòtesi ja que és l’element que condiciona la 

metodologia d’aquest treball. Concretament, es mencionen els aspectes metodològics de 

la recollida de dades i les característiques del grup estudiat per tal de ser conscients com 

s’han obtingut els resultats.  
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 3.1. La hipòtesi 

La hipòtesi principal d’aquest treball és que, a la realitat, la teoria per a l’ensenyament 

del llenguatge a infants autistes difereix en la pràctica en la majoria d’ocasions. És a dir, 

les persones encarregades d’ensenyar i tractar el llenguatge a les persones autistes no 

tenen coneixement o no apliquen tots els aspectes teòrics que diversos autors han 

recomanat per a aquest aspecte. Això significa que no consideren les necessitats 

especials, les anomalies, els procediments i els materials que diversos autors han afirmat 

que són d’especial importància en l’aprenentatge d’aquests infants. 

 

Segons la meva hipòtesi inicial, els educadors no utilitzen l’esquema de valoració de les 

competències comunicatives i socials per saber per on han de començar a treballar en el 

procés d’aprenentatge del llenguatge. Això implica que, en algunes ocasions, poden 

arribar a demanar a l’infant aspectes lingüístics massa complexos per a la seva capacitat 

lingüística o bé conceptes ja adquirits per a l’infant i, per tant, no es produeix una 

evolució positiva en l’aprenentatge del llenguatge. 

 

A més a més, la meva hipòtesi inicial també contempla que les persones encarregades 

de l’aprenentatge del llenguatge en aquests infants no tenen en compte les necessitats 

especials ni de les anomalies lingüístiques del seu trastorn. Així, apliquen un 

procediment semblant a l’aprenentatge del llenguatge dels nens sense aquest trastorn, fet 

que desmotiva i perjudica el procés evolutiu de la competència lingüística de les 

persones autistes ja que no tenen la mateixa capacitat a causa del trastorn. 

 

El fet d’hipotetitzar que no s’utilitzen els aspectes teòrics comentats anteriorment 

significa que tampoc utilitzen els materials (imatges, pictogrames, gràfics, etc.), els 

quals aconsella la bibliografia bàsica sobre l’autisme. A més a més, segons la meva 

hipòtesi, no utilitzen correctament els sistemes de comunicació alternatius (signes 

manuals o signes gràfics) ni els procediments d’aprenentatge i millora de la l’expressió 

oral, ja que no segueixen la teoria i com a causa de no realitzar una valoració de l’estat 

de la competència comunicativa inicial perquè, aleshores, no es pot saber quin és el 

sistema de comunicació més vàlid per a l’infant. 

 

Per últim, la meva hipòtesi reflecteix el desconeixement dels diversos mètodes creats 

per a l’ensenyament del llenguatge. A més a més, a causa de la falta de coneixement 
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teòric, les persones encarregades no tenen en compte que no és pot aplicar el mateix 

procediment per a tots els infants autistes, sinó que cada cas és diferent als altres. A més 

a més, la meva hipòtesi inicial s’enfoca cap al fet que les persones encarregades de 

l’ensenyament no són persones especialitzades en els àmbits lingüístics i, per això, no 

tenen coneixement dels aspectes teòrics ni dels mètodes sobre l’ensenyament de 

llengües en els infants autistes. 

 

 3.2. La metodologia 

Per tal de validar la hipòtesi detallada anteriorment, s’ha procedit a una metodologia per 

a l’extracció de dades reals sobre persones encarregades de l’ensenyament del 

llenguatge a infants autistes. Per això, a continuació s’explica amb total exactitud el 

procediment realitzat per a la recollida de dades i les característiques del grup estudiat 

per al següent anàlisi de dades. D’aquesta manera, es contrasta la teoria amb la pràctica 

real i, així, es podrà validar la hipòtesi inicial. 

 

  3.2.1. Recollida de dades  

Per a la recollida d’informació sobre la pràctica real que es realitza en l’ensenyament 

del llenguatge dels infants autistes, s’ha utilitzat un model d’entrevista semi dirigida. 

L’entrevista semi dirigida consisteix a realitzar una sèrie de preguntes a través d’un 

guió, preparat per l’entrevistador prèviament, que permet a la persona entrevistada 

expressar-se lliurament i amb les seves pròpies paraules per respondre la pregunta. No 

obstant això, també hi ha limitacions. És a dir, no es tracta d’una entrevista oberta on 

l’entrevistat pot iniciar altres temes, sinó que en aquest cas, es limita a les preguntes de 

l’entrevista. Tanmateix, aquest mètode és més flexible que un qüestionari i, per tant, 

permet recollir una resposta més oberta i amb més reflexions i matisos. 

 

En aquest treball, s’ha elaborat una entrevista amb 11 preguntes (el model d’entrevista 

es troba a l’annex 7.1.). El primer que es demana és quina funció té la persona 

entrevistada a l’escola. A través de la resposta, podem validar la hipòtesi si la persona és 

especialista en l’àmbit lingüístic de trastorns com l’autisme. 

 

La segona pregunta fa referència al nombre d’infants autistes que tracta la persona 

entrevistada i al nivell lingüístic d’aquests infants. Aquesta última part de la pregunta 

està relacionada amb la setena pregunta, ja que es pregunta directament sobre les 
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anomalies lingüístiques que presenten aquests infants. Així, es pot validar la hipòtesi si 

segueixen la teoria, concretament si tenen experiència amb infants autistes i si han fet 

una valoració sobre la capacitat de la competència comunicativa i de les anomalies que 

presenten els infants que tracten. 

 

Pel que fa la tercera pregunta, consisteix a definir l’autisme. D’aquesta manera, es podrà 

saber el coneixement que tenen les persones entrevistades sobre aquest trastorn. La 

quarta pregunta, en canvi, tracta sobre la possibilitat que realitzin el mateix procediment 

d’ensenyament amb els infants autistes que amb els infants sense aquest trastorn. Per 

això, aquesta pregunta també ajuda a confirmar si les persones entrevistades consideren 

les diferents necessitats de les persones amb espectre autista i per tant, segueixen la 

teoria explicada en el marc teòric d’aquest treball. 

 

En el cas de la cinquena pregunta, es pregunta sobre els materials que s’utilitzen per a 

l’ensenyament del llenguatge. En la sisena, per contra, es pregunta sobre les 

competències que tenen com a objectiu. Aquestes preguntes serveixen per validar si 

utilitzen els materials recomanats pels experts i si tenen coneixement que, tal com diu la 

teoria, s’ha de potenciar la competència i l’expressió segons les capacitats de cada 

infant. 

 

A partir de la pregunta número vuit i fins la pregunta número onze, es pregunta 

exactament el mateix que s’ha preguntat anteriorment referent a l’ensenyament del 

llenguatge però sobre segones llengües perquè, tot i que no s’ha trobat cap obra o autor 

que tracti aquest tema, pot validar la hipòtesi inicial d’aquest treball, ja que pot ser un 

indici del fet que no es tingui en compte les necessitats especials dels infants autistes en 

l’aprenentatge del llenguatge, sinó que se’ls tracti de la mateixa manera que els infants 

sense aquest trastorn. 

 

3.2.2. Característiques del grup estudiat 

Les persones entrevistades són mestres, psicòlogues o vetlladores que tracten el 

llenguatge d’un infant autista. És a dir, són persones que, a la pràctica, ensenyen el 

llenguatge a infants amb aquest trastorn. 
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La primera entrevista es va realitzar de manera conjunta a la Marina Planas i a l’Alba 

Guals, ja que totes dues eren les responsables de l’ensenyament del mateix nen autista. 

Concretament, la Marina és la professora del quart curs de parvulari i l’Alba és la 

vetlladora de l’Escola Xarxa, una escola concertada de la ciutat de Berga (Barcelona). 

L’any passat, el 2009, van compartir la tutela de l’infant autista amb l’Escola Santa 

Maria de Queralt, una escola d’educació especial de Berga. 

 

La segona entrevista, en canvi, recull les respostes d’Asunción León, educadora social 

que fa de suport a l’escola Suris, una escola pública de Cornellà (Barcelona). Ella fa la 

funció de suport amb un nen autista en el cinquè curs de primària per aquesta escola. I, 

per últim, la tercera i la quarta entrevista es van realitzar a una educadora Pilar Riu i a 

Olga Gisbert, la directora i psicòloga clínica de l’Escola Bellaire, un centre Privat 

d’Educació Especial de Cerdanyola del Vallès (Barcelona). En aquesta escola, hi ha 

nens amb diferents trastorns com l’autisme. 

 

Per tant, doncs, els criteris que s’han establert per a la selecció dels objectes d’estudi 

han estat persones que ensenyen el llenguatge a infants autistes, independentment del 

tipus de centre on realitzen aquesta activitat. Així, també es poden observar diverses 

doctrines de treball segons el centre i els seus recursos.   

 

 

4. ANÀLISI DE LES DADES 

 

En aquesta secció es farà una comparació de les respostes obtingudes de les quatre 

entrevistes realitzades per tal de poder treure’n resultats i, així, poder validar la hipòtesi 

inicial d’aquest treball. També cal tenir en compte que les entrevistes completes es 

troben en l’annex 7.2. 

 

Pel que fa la primera pregunta, s’ha pogut comprovar com persones de diverses 

professions s’encarreguen de l’ensenyament del llenguatge. Algunes d’aquestes 

persones, com la mestra de parvulari o la vetlladora, no estan familiaritzades amb les 

característiques de l’àmbit lingüístic d’aquest trastorn. Per tant, seguint aquesta 

pregunta, es pot afirmar que hi ha centres que no segueixen la teoria d’utilitzar persones 

especialistes en el llenguatge per ensenyar a infants autistes. 
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Respecte a la segona pregunta, es pot concloure que el tractament és molt individualitzat 

ja que gairebé totes les persones entrevistades només s’encarreguen d’un infant. Hi ha 

l’excepció de la Pilar Riu, la qual s’ocupa de grups com a màxim de 5 infants, però tot i 

així es podria afirmar que el tracte és personal ja que no és un volum molt gran 

d’alumnes.  

 

A més a més, en aquesta pregunta, també es pot deduir que totes les persones 

entrevistades tenen coneixement del nivell lingüístic dels infants autistes però no han 

realitzat una valoració àmplia de la competència lingüística i social, tal com suggereixen 

diversos autors que s’han citat anteriorment. Cal destacar que, en aquesta pregunta, 

s’observa com les persones entrevistades en la primera entrevista, l’educadora de 

parvulari i la vetlladora, descriuen molt bé el comportament lingüístic de l’infant però 

no utilitzen els conceptes bàsics de la teoria. Per exemple, comenten que l’infant no pot 

utilitzar els verbs modals però en realitat, el problema és molt més complex: no utilitzen 

els verbs modals perquè els costa diferenciar-se de les altres persones i per això, tenen 

dificultats per utilitzar pronoms com tu o jo o bé conjugar els verbs. També s’ha de 

mencionar que només les entrevistes realitzades a l’Escola Bellaire donen compte que 

cada infant té un nivell lingüístic diferent. Això es pot justificar perquè són les úniques 

persones entrevistades que han tractat amb més d’un infant.  

 

En la tercera pregunta es demana sobre el perfil d’un infant autista. En aquesta ocasió, 

totes les respostes són satisfactòries, fins i tot Olga Gisbert, que respon a la quarta 

entrevista, ja comenta que la resposta pot ser molt àmplia. Per tant, doncs, es pot 

concloure que totes les persones entrevistades tenen coneixement de les característiques 

generals de l’autisme, unes més que d’altres ja que les definicions d’Olga Gisbert, 

Marina Planas i Alba Guals són molt més elaborades que la resta. 

 

Pel que fa a la quarta pregunta, totes les respostes, excepte la de la primera entrevista de 

Marina Planas i Alba Guals, coincideixen en procurar un aprenentatge a un ritme 

diferent que els infants de la seva edat a causa de les necessitats especials dels infants 

autistes. Marina Planas i Alba Guals, en canvi, han optat per seguir el mateix temari per 

al nen autista que per als seus companys sense aquest trastorn, encara que han realitzat 

fitxes de reforç. En aquest cas, doncs, es pot deduir que no s’han tingut en compte les 

necessitats especials d’ensenyament del llenguatge de les persones autistes. 
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En la cinquena pregunta, la resposta ha estat unànime. Tothom ha coincidit en utilitzar 

material visual i musical. A més a més, l’Escola Bellaire utilitza també ordinadors. Això 

indica per una banda que les persones entrevistades saben que el suport visual i musical 

ajuda al desenvolupament del llenguatge, per tant, per això es pot concloure que tenen 

coneixement del marc teòric pel que fa al material utilitzat per a l’ensenyament del 

llenguatge. A més a més, Olga Gisbert comenta que no fa servir cap mètode en concret, 

això demostra que coneix o té una idea dels mètodes per a l’ensenyament del llenguatge 

als infants autistes. No obstant això, haurien de tenir en compte el material que més li 

interessa a l’infant per tal de motivar-lo més per a l’aprenentatge. 

 

La sisena pregunta, en canvi, reflecteix les esperances d’adquisició del llenguatge per 

competències. Les respostes més correctes des del punt de vista teòric són les de les 

dues persones entrevistades de l’Escola Bellaire ja que han aplicat l’afirmació teòrica 

que cada nen té capacitats diferents. En canvi, la Marina Planas i l’Alba Guals tenen la 

intenció que l’infant assoleixi l’expressió oral però utilitzen sempre material visual de 

reforç. Per tant, aquest objectiu hauria de ser a llarg termini, perquè l’infant només 

podria utilitzar l’expressió oral amb l’ajuda del material visual, que és la manera que li 

han ensenyat. L’última resposta d’aquesta pregunta és la de l’Asunción León. Ella 

també espera que l’infant assoleixi l’expressió oral i escrita. En aquest cas, és una 

resposta coherent ja que utilitza material escrit, visual, gestual i oral. 

 

Pel que fa a la pregunta set, les respostes han estat diverses. En la primera entrevista, la 

Marina i l’Alba reconeixen que tracten molt els problemes de situar el llenguatge segons 

el temps i la situació. Tanmateix, no saben anomenar que estan tractant les anomalies 

lingüístiques més significatives dels nens autistes: les anomalies pragmàtiques. 

Asunción León, per la seva banda, comenta que tracta molt el fet de relacionar un 

concepte amb la seva imatge i vocabulari. Tanmateix, tampoc comenta que treballa les 

anomalies semàntiques dels infants autistes. Les altres dues entrevistes, de Pilar Riu i 

Olga Gisbert, donen compte de la importància de tractar cada infant de manera 

individual i segons les seves possibilitats. 

 

A partir de la pregunta vuit i fins la onze, són preguntes que corresponen a aspectes de 

les segones llengües. En aquest treball, per la manca d’espai i temps, només es tractarà 

aquest assumpte de manera introductòria i només segons l’experiència de les persones 
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entrevistades, ja que no s’ha trobat cap font que citi la metodologia per a l’ensenyament 

de segones llengües en infants autistes. Excepte l’experiència d’Asunción León, les 

altres entrevistades ensenyen anglès als infants amb autisme (en el cas de l’Escola 

Bellaire, només amb els infants de més nivell lingüístic). La metodologia que utilitzen 

és la mateixa que utilitzen per a l’ensenyament del llenguatge.  

 

 

5. CONCLUSIONS 

 

Al llarg d’aquest treball, s’ha intentat donar una visió teòrica sobre l’autisme i 

l’ensenyament del llenguatge per a infants amb aquest trastorn. A més a més, s’han 

contrastat els aspectes teòrics amb la realitat ja que s’han entrevistat a quatre persones 

que ensenyen el llenguatge a infants autistes. D’aquesta manera, s’ha pogut complir 

l’objectiu que consistia a validar la hipòtesi inicial. Aquesta hipòtesi consistia en 

l’afirmació que les persones, que ensenyen el llenguatge als infants autistes, actualment 

desconeixen i no apliquen la teoria en la seva pràctica. 

 

Per tal de validar aquesta hipòtesi, el treball es troba dividit en tres parts principals. La 

primera secció és el marc teòric, on s’exposen tots els coneixements teòrics. En la 

segona secció s’explica la hipòtesi inicial del treball i la metodologia per extreure les 

dades reals sobre la pràctica de les persones que ensenyen el llenguatge i per últim, 

l’anàlisi de dades extretes a través de la metodologia i contrastades amb la teoria. A 

partir d’aquesta última part podem extreure les conclusions finals que permeten validar 

o rebutjar la hipòtesi inicial. 

 

Un cop analitzades les dades, es pot concloure que la hipòtesi s’ha validat en alguns 

aspectes. Concretament, els resultats d’aquest treball conclouen que les persones 

entrevistades tenen un coneixement general sobre la definició d’autisme, dels materials 

de suport per a l’ensenyament del llenguatge. A més a més, també demostren 

coneixement de la necessitat d’un treball individualitzat i del nivell lingüístic dels 

infants que tracten Unes persones més que d’altres ja que les persones entrevistades de 

l’Escola Bellaire mostren més coneixement que la resta sobre aquests aspectes. Així 

doncs, es pot afirmar que la hipòtesi no és vàlida per aquests resultats. 
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Tanmateix, les persones entrevistades no són especialistes en el llenguatge ni 

contemplen la necessitat d’un esquema de valoració de les competències comunicatives. 

A més a més, tampoc fan referència a la problemàtica de la generalització en els infants 

autistes, gran problema que condiciona totalment l’ensenyament d’aquests infants ja que 

necessiten utilitzar el llenguatge en entorns naturals per tal d’entendre’l.  

 

Per tant, doncs, es pot concloure que les persones que ensenyen el llenguatge als infants 

autistes tenen un coneixement general sobre l’autisme. No obstant això, no tenen tant 

coneixement sobre les característiques lingüístiques d’aquest trastorn i els mètodes i 

metodologia existent que han recollit diversos autors. 

 

Pel que fa a la metodologia, cal dir que ha estat molt útil el fet d’aplicar una entrevista 

semi dirigida per tal de saber la pràctica i el coneixement que realitzen les persones que 

ensenyen el llenguatge a infants autistes. La raó d’aquesta afirmació és que així, les 

persones han pogut opinar lliurement sobre les preguntes proposades i, així, s’ha rebut 

una àmplia informació per a poder contrastar amb la teoria explicada anteriorment i 

comprovar la hipòtesi finalment. 

 

Per últim, s’ha de destacar que aquest treball es podria haver ampliat molt més però, per 

qüestions d’espai i de temps, només ha tractat aquests aspectes. Els futurs treballs es 

podrien encaminar sobre l’ensenyament de segones llengües a infants autistes, la 

comparació dels diversos mètodes o la proposta d’exercicis per a l’ensenyament del 

llenguatge amb infants amb aquest trastorn. 
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7. ANNEXOS  

7.1 Model d’entrevista 

ENTREVISTA 

                           Nom:  

1) Quina funció té a l’escola? 

 

2) De quants nens amb espectre autista s’encarrega? I quin nivell lingüístic mostren 

aquests nens? 

 

3) Com definiria el perfil de l’infant autista?  

 

4) Amb aquests nens, els hi ensenya la llengua materna com els altres? al mateix ritme? 

 

5) Quins materials utilitza?  

 

6) Quines competències espera que assoleixin? 

 

7) Quines anomalies lingüístiques que mostra/en l’infant/s treballa més? 

 

8) Ensenya una segona llengua? Quina? 

 

9) Quines competències d’aquesta llengua ensenya? 

 

10) Quins materials utilitza per ensenyar aquesta segona llengua? 

 

11) Quin assoliment de la llengua materna i, en el cas que s’ensenyi una segona llengua, 

de la segona llengua  obtenen els nens que ha ensenyat fins ara?  
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7. 2 Entrevistes realitzades 

  A) Entrevista a Maria Planas i a Alba Guals. 

1) Quina funció té a l’escola? 

Jo sóc la Marina i sóc la tutora de parvulari, concretament del curs P.4. Jo sóc l’Alba i 

sóc la vetlladora del mateix curs que la Marina. 

 

2) De quants nens amb espectre autista s’encarrega? I quin nivell lingüístic 

mostren aquests nens? 

Ens encarreguem d’un nen amb trets autistes que té cinc anys però va al curs P.4 perquè 

així ens ho va recomanar la psicopedagoga. Quan va arribar a l’escola, el nen produïa 

sons i paraules amb dificultat. Per exemple, pronunciava /foia/ en comptes de /fora/ i 

només utilitzava els verbs en infinitiu, no els conjugava. A més a més, parlava molt poc 

i li costava entendre les coses. 

 

3) Com definiria el perfil de l’infant autista?  

Un infant autista viu en un caos i la professora és la guia. Necessita rutina, afecte i pot 

arribar a captar sensibilitat i empatia pels altres. També és un nen amb molta manca 

d’atenció: si no li interessa el que dius o ha de fer, desconnecta o ho rebutja a través de 

marraneries.  

 

4) Amb aquests nens, els hi ensenya la llengua materna com els altres? al mateix 

ritme? 

Amb el nen d’aspectre autista intenem fer el mateix temari que segueixen els seus 

companys. Ara bé, li proporcionem fitxes de reforç i activitats amb el mateix temari per 

reforçar l’aprenentatge. Aquestes activitats, les realitza individualment amb la 

vetlladora. 

 

5) Quins materials utilitza?  

Utilitzem material molt visual com cartolines amb dibuixos i a sota la paraula per tal 

que l’infant pugui assenyalar el dibuix mentre ho pronuncia. A més a més, aquestes 

cartolines són de diferents colors per diferenciar el subjecte del verb. També utilitzem 

moltes cançons, contes tradicionals i fem obres de teatre per tal d’ampliar la seva 
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comprensió i el seu vocabulari. I, com ja hem comentat anteriorment, utilitzem fitxes de 

reforç per acabar d’assolir el temari introduït a la classe.  

 

6) Quines competències espera que assoleixin? 

Nosaltres només tractem l’oralitat del llenguatge. Sobretot, més la comprensió oral que 

l’expressió oral ja que creiem que si no hi ha una bona comprensió, no és possible 

l’expressió. 

 

7) Quines anomalies lingüístiques que mostra/en l’infant/s treballa més? 

Treballem molt el problema que té en situar la comunicació en el temps i en l’espai.  

 

8) Ensenya una segona llengua? Quina? 

El nen amb espectre autista també participa en les classes d’anglès. 

 

9) Quines competències d’aquesta llengua ensenya? 

A diferència dels seus companys que comencen a aprendre la competència escrita, al 

nen amb trets autistes només aprèn les competències orals i el vocabulari bàsic com els 

colors i algunes accions. 

 

10) Quins materials utilitza per ensenyar aquesta segona llengua? 

Utilitzem el llenguatge oral i cartolines amb dibuixos per tal d’ensenyar-los el 

vocabulari. 

 

11) Quin assoliment de la llengua materna i, en el cas que s’ensenyi una segona 

llengua, de la segona llengua  obtenen els nens que ha ensenyat fins ara?  

Ara diu més paraules i fins i tot, comença a construir sintagmes. A més a més, es mostra 

més comprensiu i expressiu perquè té més vocabulari. També ha après algunes tornades 

de cançons.  
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B) Entrevista a Asunción León. 

1) Quina funció té a l’escola? 

Sóc educadora social i faig el servei de suport del col·legi Suris. 

 

2) De quants nens amb espectre autista s’encarrega? I quin nivell lingüístic 

mostren aquests nens? 

A l’escola, hi ha un nen autista al quart curs de primària. Al principi, només produïa 

alguns sons i algunes paraules espontànies com papa o mama. A més a més, tenia molt 

poca comprensió. 

 

3) Com definiria el perfil de l’infant autista?  

És un infant que viu amb angoixa permanent perquè no compren el seu entorn ni es pot 

expressar. Necessita el llenguatge per poder-se expressar i sortir del món que l’angoixa. 

 

4) Amb aquests nens, els hi ensenya la llengua materna com els altres? al mateix 

ritme? 

El nen amb espectre autista no segueix el mateix ritme ni el mateix temari que els altres 

nens. Fa les classes de llengua amb el suport docent i els altres nens que també tenen 

alguna dificultat en el llenguatge. 

 

5) Quins materials utilitza?  

Utilitzem el llenguatge oral i gestual i cartolines amb dibuixos per tal d’ensenyar-los el 

vocabulari. 

 

6) Quines competències espera que assoleixin? 

Totes: tant les escrites com les orals, però donem més prioritat a l’oral. 

 

7) Quines anomalies lingüístiques que mostra/en l’infant/s treballa més? 

Treballem molt el significat de les paraules i el vocabulari. 

 

8) Ensenya una segona llengua? Quina? 

Només utilitzem la seva llengua materna, el castellà. A diferència dels altres nens del 

seu curs, no fa anglès ja que té molt poc nivell de la seva llengua materna. 
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9) Quines competències d’aquesta llengua ensenya? 

- 

10) Quins materials utilitza per ensenyar aquesta segona llengua? 

- 

11) Quin assoliment de la llengua materna i, en el cas que s’ensenyi una segona 

llengua, de la segona llengua  obtenen els nens que ha ensenyat fins ara?  

Té molta més comprensió i expressió tant oral com escrita. En el cas de la comprensió 

escrita, només escriu paraules i frases amb recolzament visual. A més a més, ha adquirit 

molt més vocabulari. 

C) Entrevista a Pilar Riu. 

1) Quina funció té a l’escola? 

Sóc mestra jubilada. Actualment, faig de reforç al centre. Per exemple, dono el dinar o 

estic unes hores amb els infants autistes. 

2) De quants nens amb espectre autista s’encarrega? I quin nivell lingüístic 

mostren aquests nens? 

M’encarrego de diferents grups de nens autistes, el més gran és de 5 persones. Els nens 

que tracto són els més afectats per l’autisme. 

 

3) Com definiria el perfil de l’infant autista?  

És un infant que li costa la relació amb l’entorn, es tanca en sí mateix i no mostra cap 

tipus de comunicació. 

 

4) Amb aquests nens, els hi ensenya la llengua materna com els altres? al mateix 

ritme? 

Evidentment, no. Intento comunicar-me amb ells amb la llengua catalana però d’una 

manera molt simple i amb l’ajuda de signes i moltes imatges o objectes. 

 

5) Quins materials utilitza?  

Depèn de l’infant. Normalment, utilitzo cançons i plastilina. A vegades, també he 

utilitzat objectes de diferents tactes, com ara objectes durs o tous. 
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6) Quines competències espera que assoleixin? 

Això depèn de les característiques de l’infant. Potser algun no parlarà mai i altres no 

deixen de fer-ho. Fins i tot, hi havia un noi que no parava de repetir anuncis de la 

televisió per comunicar-se amb nosaltres. 

 

7) Quines anomalies lingüístiques que mostra/en l’infant/s treballa més? 

Sobretot, intento la comprensió i l’articulació d’algun so o paraula. Quan això s’ha 

aconseguit, intento corregir les particularitats del llenguatge. Per exemple, intento que 

facin servir el pronom jo, cosa que costa molt. 

 

8) Ensenya una segona llengua? Quina? 

No, sempre treballo amb la seva llengua materna. 

 

9) Quines competències d’aquesta llengua ensenya? 

- 

 

10) Quins materials utilitza per ensenyar aquesta segona llengua? 

- 

 

11) Quin assoliment de la llengua materna i, en el cas que s’ensenyi una segona 

llengua, de la segona llengua  obtenen els nens que ha ensenyat fins ara?  

En aquest cas, només puc parlar de l’assoliment de la llengua materna. Hi ha infants que 

han progressat moltíssim i d’altres no. En segons quins casos, quan surten del centre 

sembla que han millorat molt i, després, inicien una etapa de mutisme. 

 

7.2.4. Entrevista a Olga Gisbert. 

1) Quina funció té a l’escola? 

Sóc la directora de l’Escola Bellaire, tot i que la meva professió és la psicologia clínica. 

 

2) De quants nens amb espectre autista s’encarrega? I quin nivell lingüístic 

mostren aquests nens? 

Actualment, m’encarrego de vint infants autistes diagnosticats però el seu tracte és 

individualitzat. El nivell lingüístic d’aquests nens és diferent en cada cas perquè el 

llenguatge depèn de molts factors. 
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3) Com definiria el perfil de l’infant autista?  

Aquesta pregunta no es pot respondre amb dues línies, perquè l’autisme és un trastorn 

molt complex. Però, si hagués de resumir-ho diria que és un infant amb poc interès pel 

seu entorn, dóna més importància als objectes que a les persones i no comprèn el seu 

món interior. 

 

4) Amb aquests nens, els hi ensenya la llengua materna com els altres? al mateix 

ritme? 

No, evidentment tractem el llenguatge oral d’una manera més simple i sempre amb 

molta ajuda visual. 

 

5) Quins materials utilitza?  

Depèn de cada nen. Generalment, utilitzo fotografies, contes i un ordinador tàctil perquè 

realitzin diverses activitats. No utilitzo cap mètode en concret sinó, en funció de cada 

nen, utilitzem uns materials o altres. 

 

6) Quines competències espera que assoleixin? 

El ritme d’aprenentatge del llenguatge el marca el nen. Primer, comencem per les 

demandes d’objectes. 

 

7) Quines anomalies lingüístiques que mostra/en l’infant/s treballa més? 

Depèn de cada nen, ja que cada cas és diferent. De vegades, treballem més els pronoms 

o l’articulació i, en altres ocasions, la comprensió. 

 

8) Ensenya una segona llengua? Quina? 

Ensenyo anglès amb els infants amb més nivell lingüístic. 

 

9) Quines competències d’aquesta llengua ensenya? 

Ensenyo el mateix que amb la seva llengua materna, és a dir, vocabulari, demandes i tot 

allò del llenguatge funcional que els sigui útil i d’interès. 

 

10) Quins materials utilitza per ensenyar aquesta segona llengua? 
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Utilitzo diversos elements: contes, cançons, vídeos, classes de música i de noves 

tecnologies. Això depèn molt de l’interès de l’infant. 

 

11) Quin assoliment de la llengua materna i, en el cas que s’ensenyi una segona 

llengua, de la segona llengua  obtenen els nens que ha ensenyat fins ara?  

Com ja he comentat, depèn molt de cada infant. Seria ideal que tots els infants amb 

aquest trastorn es poguessin comunicar de manera funcional. Tanmateix, hi ha casos que 

ho hem aconseguit i d’altres que no hem pogut fer sorgir la comunicació.  


