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ELEMENTS CLAU PER AL CONFINAMENT AMB NENS, NENES, NOIS I 
NOIES AMB TEA

1. SEGUIR HORARI INDIVIDUAL

Seguir un horari individual ajuda els nois i noies amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) a aprofitar el 
temps, garanteix espai per a activitats necessàries, com ara l’esport, les habilitats de la vida diària, el 
joc i temps lliure o la convivència familiar. Alhora, ens permet incorporar-hi possibles canvis, introduir 
alternatives i fomentar així en gran mesura la flexibilitat i evitar passar tota una jornada fent alguna 
activitat que ocupi massa temps.

Els horaris individualitzats han d’estar adaptats a cada nen/nena i han d’establir una seqüència per a les 
tasques diàries. Aquí us mostrem diferents exemples d’horaris: 

Us recomanem que l’estructura de l’horari sigui semblant a aquesta que us presentem a continuació:

9h Rutina del matí Rentar-se la cara
Rentar-se les mans
Vestir-se
Doblegar el pijama 
Fer el llit

10h Esmorzar Preparar l’esmorzar
Parar la taula 
Esmorzar 
Recollir la taula 



República Argentina, 182 - 08023 Barcelona - Tel. 93 254 19 16 - institut@institutpsicologia.cat - www.institutpsicologia.cat

2. ADQUIRIR O POTENCIAR HABILITATS DE LA VIDA DIÀRIA

És important que l’horari inclogui habilitats de la vida diària, ja que són indispensables a l’hora de 
fomentar l’autonomia personal. L’autonomia contribueix a incrementar la sensació de satisfacció i la 
motivació en els nens, nenes i adolescents i repercuteix de forma directa en la seva autoestima. Així 
mateix, facilita la integració social i la posterior incorporació a la vida adulta.

11h Habilitats de la vida diària Veure en la propera taula*

12h Mig matí Preparar el mig matí
Menjar
Recollir el mig matí

13h Habilitats acadèmiques

14h Dinar Ajudar a prepara el dinar
Rentar les mans 
Parar la taula
Dinar

15h Rutines de després de menjar Desparar la taula 
Descansar 

16h Activitat física o habilitats acadèmiques Ioga 
Zumba

17h  Berenar Preparar berenar  
Parar la taula 
Berenar
Recollir el berenar

18h Joc lliure o activitat física Moment de joc 
Escoltar música

19h Rutina d'abans de dormir Dutxar-se 
Posar pijama 
Parar la taula 

20h  Sopar Ajudar a fer el sopar
Sopar 
Desparar

21h Descansar 
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Aquí us mostrem diferents exemples de tasques que poden realitzar segons el rang d’edat, cal 
emfatitzar que les tasques han d’estar adaptades de tal manera que els nois i noies les puguin realitzar 
de la forma més autònoma possible.

EDAT TASQUES

2-3 anys

Menjar sol (utilitzar estris de manera correcta) 
Regar plantes 
Portar roba al safareig 
Guardar joguines a la caixa

3-5 anys

Vestir-se sol 
Parar la taula 
Desparar la taula 
Ajudar a preparar àpats amb tasques simples 

5-9 anys

Fer-se el llit 
Preparar menjars 
Netejar superfícies 
Posar rentadora 
Doblegar roba 

10 anys

Ajudar a preparar els àpats amb tasques més complexes
Netejar l’habitació 
Estendre roba 
Ajudar a preparar àpats

Per consolidar aquests aprenentatges, cal fer ús de la metodologia TEACCH que ens serveix com a eina 
útil adreçada a persones amb TEA de totes les edats i nivells de desenvolupament, ja que els ajuda a 
fomentar la comprensió i realització de la tasca.

L’objectiu és dividir la tasca en diferents passos per facilitar-ne la realització. Quan la persona ho 
necessita, és convenient tractar d’incorporar suports visuals per ajudar a millorar-ne la comprensió i la 
realització correcta. 

Recordeu que per crear aprenentatges nous heu de:

• Descompondre la seqüència d’un determinat aprenentatge en determinats passos molt petits.

• Donar ajuda per realitzar la conducta completa (mà sobre mà).

• Anar retirant progressivament l’ajuda. Intentar que els nois i noies realitzin sols l’últim pas de la 
seqüència.
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Preparar una pizza Estovalles per parar la taula

Vestir: posar la roba en l’ordre adequat per afavorir 
la tasca de vestir-se autònomament (en ordre: 

calçotets, camisa, samarreta, pantalons) Doblegar a través del plegador

Preparar l’entrepà
Guardar aliments de la compra a l’armari  

o la nevera

Aquí us presentem diferents exemples de metodologia TEACCH que tracten de fomentar l’autonomia. 

3. FOMENTAR TOT TIPUS DE COMUNICACIÓ

L’objectiu és oferir múltiples oportunitats per practicar conductes comunicatives.

És important fomentar la petició de reforçadors, l’habilitat de negar i assentir, l’habilitat d’aconseguir i 
buscar atenció, comentar, obtenir informació, expressar sentiments i pensaments. 
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Us hem preparat un document específic amb diferents estratègies potenciadores d’habilitats 
comunicatives i habilitats de compartir que us poden servir com a orientació.

Ja que el confinament ens redueix el nombre d’opcions/activitats que podem realitzar, és important que 
els nens i nenes tinguin la sensació que poden triar entre les diferents alternatives. Fomentar l’elecció ens 
ajudarà a desenvolupar-los l’autodeterminació.

Que triï la roba es vol posar, què vol menjar, quin programa vol veure, de què vol fer-se l’entrepà o quin 
esport prefereix fer.

Fomentar l’elecció és fonamental però, si detecteu un patró rígid d’elecció (sempre tria el mateix), cal 
veure com fomentar la flexibilitat en les eleccions del dia a dia. Aquí és important  per part vostra, la 
capacitat de negociar: “ara juguem a cartes, després toca dibuixar ”. Ser flexibles té molts avantatges i 
facilita la diversitat de tasques i activitats per fer al llarg del dia.

4. FOMENTAR EL TREBALL AUTÒNOM 

El mètode TEACCH també afavoreix el treball autònom. 

És important diferenciar una àrea de treball autònom determinat que estigui ben establert i adaptat. 
També cal que l’activitat sigui motivadora per al noi o noia i que segueixi la següent estructura:

PRIMER PAS SEGON PAS TERCER PAS QUART PAS

Activitat agradable i 
coneguda

Activitat 
d’aprenentatge nou

Reforç Descans

En els sistemes de treball és molt important que els aprenentatges siguin significatius, funcionals i 
estiguin programats i pensats de forma específica.
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A més, el reforç positiu (premi) té un paper fonamental. És important que el reforç s’anticipi, sigui 
específic i que es proporcioni immediatament després de la conducta desitjada. Els reforçadors poden ser 
tangibles, activitats o tenir un caràcter més social (felicitacions). 

Podeu utilitzar el reforç a través del sistema “Primer i després” o a través de “l’economia de punts”.

Aquí teniu molts exemples de “primer/després” i d’“economia de punts”:

5. FOMENTAR L’HABILITAT DE JOC AUTÒNOM

Una altra àrea que és important diferenciar de forma estructural és l’àrea de joc. Ha de ser un lloc 
predestinat per a aquesta activitat ja que això els ajudarà a entendre que és temps per a l’oci.

Amb la mateixa estratègia que us hem explicat abans, podeu mirar de desenvolupar el joc autònom.

Comenceu amb material relacionat amb els seus interessos i activitats gratificants. Després, valoreu-li 
els interessos i intenteu d’ampliar el seu repertori de gustos i interessos. És important que realitzeu una 
petita planificació i organització de les diferents activitats de joc que voleu introduir. 

6. ESTABLIR MOMENTS DE TEMPS ESPECIALS

L’anomenarem temps per COMPARTIR. En aquest temps no hi ha d’haver cap distracció o interrupció. Ni 
telèfons ni televisions. És un moment en què compartir és l’objectiu principal. 

Saltar, botar, ballar, fer equilibris, etc. Des de mantenir-nos actius, mirar contes, escoltar música, fer 
manualitats, fins a gaudir d’un trencaclosques o veure una sèrie.

ARA DESPRÉS



República Argentina, 182 - 08023 Barcelona - Tel. 93 254 19 16 - institut@institutpsicologia.cat - www.institutpsicologia.cat

En el dia a dia, i a causa de les exigències de la nostra vida, trobar una estona durant la qual compartir, 
sovint, és difícil; les persones adultes tenim les nostres responsabilitats i els nois i noies, una rutina en 
ocasions molt atapeïda. 

Aquests moments de confinament ens ajuden a trobar amb més facilitat aquestes estones, per això és 
important que els aprofitem i que siguin moments de qualitat.

Als nois i noies amb més competències verbals podem preguntar-los què pensen, com se senten. És 
un bon moment per parlar de les seves preocupacions i tractar de calmar-los per reduir-los una mica 
l’ansietat. En cas que les preocupacions ocupin molt de temps en el dia a dia, és important posar un 
temps determinat per a aquestes preocupacions, per evitar que ocupin gran part del dia. 

Aquí us ensenyem com, a través d’una plantilla, podeu mirar de potenciar aquests moments comunicatius:

Avui m’he sentit…
Pinta els cercles de les emocions  

que hagis sentit   

Em sento orgullós de ...
Avui he fet ...

Avui he après ... 

Em preocupa ...
Necessito ajuda en ...

ELS MEUS PRÒXIMS OBJECTIUS SÓN…

Com us comentàvem anteriorment, aquests moments han de ser per gaudir. Podeu començar fent jocs 
o exploracions sensorials-motores (pessigolles, massatges). Després podeu introduir objectes de causa-
efecte o objectes que els interessen especialment. Posteriorment, incorporeu jocs nous de forma gradual, 
tenint en compte novament els seus interessos. Feu servir jocs funcionals d’un sol pas i aneu incorporant-
hi seqüències i diferents passos.

Podeu utilitzar aquestes estones per estimular el joc en funció de l’edat.

Podeu intentar incorporar períodes o moments de joc simbòlic, on els objectes que utilitzeu tenen un 
component funcional: cotxes de joguina que fan de cotxes, coberts de joguina que donen de menjar, etc. 
Després, podeu introduir la simbolització: una llauna de refresc fa de telèfon, etc. 
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L’objectiu principal és que l’infant realitzi accions reals amb vosaltres (fer una trucada, escriure, en el 
cas del telèfon mòbil, o en el cas d’un ninot, donar-li el biberó). Vosaltres sou els que primer realitzareu 
l’acció i servireu de model, el convidareu a continuar-la i l’ajudareu guiant-lo en les accions, afavorint la 
imitació d’accions simbòliques tant verbals com corporals. Entre els jocs simbòlics més destacats trobem: 
jugar a ser carters, a ser dependents, policies, metges, mare i pares. Si bé és cert que aprendre a realitzar 
joc simbòlic requereix de diferents procediments estructurats i prèviament planificats, podem intentar 
estimular la interacció com a inici del procés.

Una altra opció és la possibilitat de jugar a jocs amb regles; l’ajuda dels guions socials és essencial 
perquè puguin entendre les implicacions d’aquests jocs.

Aquí us en mostrem un exemple: 

PILLA -  PILLA

1 DEMANO PER JUGAR

 2 DECIDIM QUI PARA

3
QUI PARA, COMPTA FINS A 3: 
“1-2-3-JA”

4 QUI PARA HA D’ENXAMPAR

5 SI EM TOQUEN

6 PARO

7 I HE D’ENXAMPAR 
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7. COM EXPLICAR EL CORONAVIRUS

Davant de la situació actual, un punt important és explicar-li les implicacions del virus i què cal fer. 
Us recomanem realitzar l’explicació amb un suport visual.

Aquí us adjuntem un document amb el contingut de com poder explicar el que està succeint.

1 El coronavirus és un virus contagiós. 

 2
El coronavirus fa que la gent es posi 
malalta.

3

La gent amb coronavirus té:  

• Molta tos 
• Febre 
• Els costa respirar 
• Mal de coll 

4
La gent que té coronavirus ha de 
descansar.

5
Si es troben molt malament han d’anar a 
l’hospital.

6
Per estar sans, hem d’estar a el màxim de 
temps a casa. 

7

No podem anar: 

• Al parc 
• A l’escola 
• A comprar



República Argentina, 182 - 08023 Barcelona - Tel. 93 254 19 16 - institut@institutpsicologia.cat - www.institutpsicologia.cat

8

 Hem de:  

1. Tossir amb el colze 
2. Rentar-nos molt les mans 
3. Estar a un metre i mig de distància 
4. Quedar-nos a casa

1

A casa podem:  

• Ballar 
• Escoltar música 
• Llegir 
• Veure la tele 
• Fer deures 
• Ajudar a casa 
• Cuinar 
• Fer manualitats 
• Jugar a jocs de taula 
• Netejar 
• Fer exercici

 2 Tot anirà bé.

Podeu modificar el document en relació a les característiques i capacitats de comprensió de cada 
persona.

Si necessiteu més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb la Fundació Institut de 
Psicologia.


