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Resum  

Aquesta investigació contribueix al desenvolupament de l’aplicació (App) SOS TEA, la 

qual es centra en donar resposta a la comunicació entre els cossos de seguretat i les 

persones amb el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) en una situació d’emergència. La 

demanda del desenvolupament d’aquesta App ha estat rebuda pel Departament 

d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, per part d’una 

Associació de famílies i persones amb TEA de Tarragona. A aquesta App s’han associat 

dos treballs de final de grau: un del grau de Pedagogia i un del grau d’Enginyeria 

Informàtica. 

En el cas d’aquest treball d’investigació, l’objecte d’estudi gira entorn a l’aplicació i als 

seus aspectes de millora des d’un punt de vista pedagògic i social. Aquest estudi s’ha 

dut a terme gràcies a l’aportació de famílies de l’associació que es troba involucrada en 

el projecte SOS TEA. Les línies d’investigació en les que s’ha focalitzat aquest projecte 

són diverses. La primera d’aquestes, ha volgut esbrinar quin és el suport més adequat 

per a la ubicació del codi alfanumèric que permetrà que l’agent de seguretat pugui 

obtenir les dades de la persona en situació d’emergència.  

La segona línia s’ha focalitzat en investigar quins són els missatges més òptims i 

significatius, que les famílies de l’associació en qüestió considerin, per tal d’incloure’ls a 

l’App. Aquests missatges estan centrats en les emocions dels seus fills/es o familiars 

amb TEA, les seves necessitats, així com els passos o planificació que pot seguir l’agent 

de seguretat per a tractar la persona amb TEA.  

La tercera línia ha estat centrada en la formació i sensibilització dels cossos de 

seguretat. S’ha analitzat la formació existent sobre el TEA que es duu a terme en 

l’associació col·laboradora del projecte SOS TEA i, en conseqüència, s’han dissenyat 

casos pràctics i vivencials per a poder incloure en aquesta formació, a través d’una 

orientació constructivista. Aquests casos es centren en millorar la interacció entre el/la 

professional i la persona amb TEA en les situacions d’emergència.  

 

Paraules clau: Autisme, tecnologia i cossos de seguretat i d’emergència  
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Resumen 

Esta investigación contribuye al desarrollo de la aplicación (App) SOS TEA, la cuál se 

centra en dar una respuesta comunicativa entre los cuerpos de seguridad y las personas 

con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) en una situación de emergencia. La 

demanda del desearrollo de esta App fue recibida por el Departamento de Ingenieria 

Informatica y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgil, por parte de una Asocicación 

de familias i personas con TEA de Tarragona. Esta App ha sido desarollada mediate 

dos trabajos de fin de grado: uno del grado de Pedagogía y el otro del grado de Inginieria 

Informática.  

El objeto de estudio de esta investigación trata sobre la aplicación desearrollada y todos 

los aspectos de mejora desde un punto de vista pedagógico y social. Este estudio se ha 

llevado a cabo gracias a la aportación de las famílias de la Asociación que participan en 

el proyecto SOS TEA. Las líneas de investigación en las que se ha focalizado este 

proyecto son distintas. La primera de estas, ha querido averiguar cuál es el soporte más 

adecuado para la ubicación del código alfanumérico que permitirá que el agente de 

seguridad pueda obtener datos de la persona en situación de emergencia. 

La segunda línea se ha focalizado en investigar que mensajes serian los más adecuados 

y significativos, a partir de las consideraciones de las famílias, para añadirlos a la App. 

Estos mensajes se centran en las emociones de sus hijos/as o familiares con TEA, sus 

necesidades y la planificación que refleja los pasos a seguir por el agente de seguridad 

para tratar a la persona con TEA. 

La tercera línea de investigación ha estado centrada en la formación y la sesibilización 

de los cuerpos de seguridad. Se ha analizado la formación existente sobre el TEA que 

se lleva a cabo en la Asociación colaboradora del proyecto SOS TEA y, en 

consecuencia, se han diseñado casos prácticos y vivenciales para poder incluir en esta 

formación, mediante una orientación constructivista. Estos casos se centran en mejorar 

la interacción entre el profesional y la persona con TEA en las situaciones de 

emergencia.  

 

Palabras clave: Autismo, tecnología, cuerpos de seguridad y de emergencias.   
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Abstract 

This research contributes to the development of the application (App) SOS TEA, which 

focuses on facilitate the communication between security agents and people with Autism 

Spectrum Disorder (ASD) in an emergency situation. The demand for this App 

development, has been received by the Department of Computer Engineering at Rovira 

i Virgili University, by an Association of families and individuals with ASD of Tarragona. 

Two final research projects have been associated to this App: one research project from 

Pedagogy degree and another one from Computer Engineering degree.   

In the case of this research, the object of study is centred on the application and its areas 

of improvement from a pedagogical and social point of view. This study was carried out 

with the aid of the families from the Association involved in SOS TEA project. There are 

different lines of research in which this project has been focused. The first of these, has 

wanted to find out the best support for the location of the alphanumeric code that allow 

the security officer to get the data of the person with ASD in an emergency situation. 

The second line of research has studied which are the best and most significant 

messages, according to the consideration of the families from the Association, in order 

to include them in the App. These messages are divided in three categories: emotions, 

needs, and the steps that security agent can follow to treat the person with ASD. 

The third line has examined the current training for the security agents and the 

awareness about ASD. We have analysed the existing training, which is carried out by 

the Association in collaboration with SOS TEA project, and consequently, several case 

studies have been designed to be included in the training, through a constructivist an 

practical orientation. These cases have the aim to improve the interaction between the 

security agent and the person with ASD in emergency situations. 

 

Key words: autism, police, technology 
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1. CONTEXTUALITZACIÓ I DEFINICIÓ DE L’OBJECTE D’ESTUDI 

La investigació que es presenta a continuació contribueix al desenvolupament de 

l’aplicació (App) SOS TEA, la qual es centra en donar resposta a la comunicació entre 

els cossos de seguretat i les persones amb el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) en 

una situació d’emergència. La demanda del desenvolupament d’aquesta App ha estat 

rebuda pel Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat 

Rovira i Virgili, per part d’una Associació de famílies i persones amb TEA de Tarragona 

i una Associació de cossos de seguretat i d’emergència. A aquesta App s’han associat 

dos treballs de final de grau: un del grau de Pedagogia i un del grau d’Engenieria 

Informàtica. 

En aquest cas, l’objecte d’estudi gira entorn a l’App i als seus aspectes de millora des 

d’un punt de vista pedagògic i social. Aquest estudi es durà a terme gràcies a l’aportació 

de les famílies de l’Associació que es troba involucrada amb el projecte SOS TEA. Les 

famílies són la mostra principal d’aquest estudi, la qual ens permet desenvolupar la 

investigació i arribar a les conclusions vers les propostes de millora.   

Les línies d’investigació en les que es focalitza aquest projecte són diverses. 

Primerament, es vol esbrinar quin és el suport més adequat per a la ubicació del codi 

alfanumèric que permetrà que l’agent de seguretat pugui obtenir les dades de la persona 

en situació d’emergència.  

En segon lloc, es vol investigar quins són els missatges més òptims i significatius que 

les famílies de l’Associació en qüestió considerin, per tal d’incloure’ls a l’App. Aquests 

missatges estaran centrats en les emocions dels seus fills/es o familiars amb TEA, les 

seves necessitats, així com els passos o planificació que pot seguir l’agent de seguretat 

per a tractar la persona amb TEA.  

En tercer lloc, es pretén actuar en la formació i sensibilització dels cossos de seguretat, 

tot analitzant la formació existent sobre el TEA que es duu a terme en l’Associació 

col·laboradora del projecte SOS TEA. D’aquesta manera, es cercaran propostes de 

millora per a aconseguir que la formació i sensibilització cap a aquest col·lectiu pugui 

obtenir uns resultats més significatius, contribuint així a una millora en la interacció entre 

el/la professional i la persona amb TEA en les situacions d’emergència.  

Per acabar, cal destacar que l’aplicació desenvolupada serà utilitzada pels diferents 

professionals que formen part dels serveis de seguretat i d’emergència. A continuació 

és mostra una taula on s’observa l’accessibilitat a les dades de l’App depenent del perfil 

professional del cos de seguretat i d’emergència.  
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En la taula s’observen els diferents cossos de seguretat que utilitzaran l’App SOS TEA 

es les situacions d’emergència. Com s’observa, tots els membres podran accedir a la 

informació sobre l’usuari en qüestió que disposa l’App, excepte el personal voluntari dels 

cossos de seguretat, els quals no podran accedir a cap tipus d’informació. En relació a 

la informació relativa a la medicació de l’usuari, només podran tenir accés els bombers 

del GEM i el personal del SEM, ja que aquests són els únics professionals autoritzats 

per a donar medicació a l’usuari. Pel que fa al personal de protecció civil operatiu, aquest 

tampoc podrà accedir a la informació relativa al historial divers.  

  

Taula 1: Quadre resum dels professionals i ítems als quals tindran accés en l’App. 

Font: Taula cedida per l’associació de cossos de seguretat i d’emergència  

col·laboradora en el projecte SOS TEA. 
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2. BASES TEÒRIQUES  

2.1 Aproximació conceptual, història i evolució de l’autisme 

Autós prové del grec clàssic, amb el significat d’un mateix i ismos, fent referència al 

mode d’estar. Així doncs, la locució forma el significat “estar amb un mateix”. L’autisme 

és un trastorn neurobiològic de la intercomunicació i de la interrelació que es genera en 

els trenta primers mesos de vida, donant lloc a un deteriorament en el desenvolupament 

emocional i cognitiu (Viloca, 2002). 

Les primeres descripcions consolidades sobre el que actualment es denomina espectre 

autista (TEA) fan referencia a les publicacions de Leo Kanner (1943) i Hans Asperger 

(1944) (Artigas & Paula, 2012). Tanmateix, anteriorment a les publicacions de Kanner, 

es poden destacar dades que evidencien la presencia d’aquest trastorn al llarg de la 

història, però que, fins a aquest moment havien passat desapercebudes o s’havien 

confós amb altres quadres psicològics propers (López, Rivas, & Taboada, 2010). 

La primera referència escrita reconeguda, tal i com afirmen (López et al., 2010)., 

correspon al segle XVI, quan Johannes Mathesius (1504-1565), cronista de Luther 

Martin va relatar la història d’un noi, el qual denominava com una massa de carn 

implantada a un esperit sense ànima, posseït pel diable i el qual debia morir asfixiat. 

Un altre cas històric és el que es detalla en el llibre anònim “Las Florecillas de San 

Francisco”, escrit al segle XVII. En aquest s’expliquen històries en les quals el 

personatge no comprenia el comportament dels altres, no s’adaptava a les convencions 

socials, així com també mostrava dificultats per a comprendre la comunicació no verbal 

(López et al., 2010). 

A més, com comenten (López et al., 2010), en gairebé totes les cultures es poden 

consultar llegendes, cançons, històries o mites sobre individus amb comportaments 

peculiars i estranys, amb característiques similars al que actualment es denomina i 

diagnostica com autisme. Cal destacar que, en aquests exemples, la major part dels 

personatges són masculins, fet que no sembla casualitat ja que coincideix amb la realitat 

actual. Els estudis epidemiològics demostren que existeix un número significativament 

major en nens que nenes amb autisme. La raó d’homes-dones oscil·la entre 2 per cada 

1 Ciadella & Mamelle (1989) a Happé, (1994) i gairebé 3 per cada 1 Steffenburg & 

Gillberg (1986) a Happé, (1994).  
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Va ser a l’any 1911 quan es va utilitzar el mot “autisme” en la literatura mèdica. Fou el 

psiquiatra Paul Eugen Bleuler qui va introduir aquest terme per a referir-se a una 

alteració, pròpia de l’esquizofrènia, la qual implicava un aïllament de la realitat externa 

(López et al., 2010). Aquests comportaments, com expliquen els mateixos autors, es 

manifestaven principalment a la infància, mostrant estereotípies motores, autolesions i 

un retard en el llenguatge. Tanmateix, l’ús del terme “autisme” tal i com es coneix 

actualment, és molt posterior a Bleuer. Poc temps després, a l’any 1923 el psicòleg Carl 

Gustav Jung va introduir els conceptes de personalitat extravertida i introvertida, 

ampliant l’enfoc psicoanalític de Sigmund Freud. Aquest enfoc definia a la persona 

autista com un ésser profundament introvertit i contemplatiu, el qual gaudeix de la 

soledat i del propi món intern. 

Abans del 1944 i de la determinació de l’autisme per Kanner, van aparèixer treballs que 

es consideren aproximacions conceptuals a l’autisme. Aquests interpretaven els 

comportaments “autistes” com esquizofrènia d’inici precoç, la qual tenia síndromes 

semblant a l’esquizofrènia o quadres regressius a la infància. Arran d’aquests 

comportaments propers a l’esquizofrènia, com determinava Bleuer, sorgeixen 

investigacions posteriors que relacionen l’esquizofrènia infantil, l’autisme i la psicosis 

infantil (Balbuena, 2007). 

La incorporació del terme autisme al significat que s’empra actualment, sorgeix en 

l’article de Leo Kanner “Autistic disturbances of affective contact” (1943). Posteriorment 

a la publicació de l’article, Kanner va continuar profunditzant en la delimitació del 

trastorn, al qual assignà la denominació “autisme infantil precoç”. Va ser a partir d’aquest 

període quan es van començar a diagnosticar casos en diversos països, ara bé, cap 

professional coneixia el quadre clínic sobre els límits de l’autisme i altres trastorns com 

ho feia Kanner. Per aclarir aquesta confusió, Kanner va determinar criteris clau per a 

identificar i diagnosticar l’autisme: aïllament profund, desig obsessiu de preservar la 

identitat (entès com el desig de viure en un món estàtic, amb dificultat d’acceptar els 

canvis), relació intensa amb els objectes, conservació d’una fisonomia intel·ligent i 

pensativa, així com una alteració en la comunicació verbal manifestada per un mutisme 

o per un tipus de llenguatge imprevist d’intenció comunicativa.  

Un any després de sorgir el terme “autisme”, a l’any 1944, apareix el metge austríac 

Hans Asperger, el qual, tal i com comenta Happé (1998) mereix el reconeixement per 

algunes idees agudament inspirades en l’autisme, però que no descobrí Kanner i que 

ha costat molts anys redescobrir. Com assenyalen López, Rivas, & Taboada (2010), 

Hans Asperger afirmava quelcom del qual actualment molts professionals encara es 
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sorprenen, defensant que els nens/es amb el trastorn que ell descrivia aprenien més i 

millor (de manera més significativa) quan eren guiats pels seus interessos especials i 

peculiars. 

Un altre concepte relacionat amb l’autisme que cal tenir en compte és el de <<mare 

nevera>>. Aquest concepte defensa que els individus autistes, en els primers mesos de 

vida, els quals eren considerats crítics per al seu desenvolupament, els infants evitaven 

la mirada dels pares, el somriure i el contacte físic, accions que provocaven el 

distanciament de la mare i, conseqüentment, l’aïllament del nen/a autista (López, Rivas, 

& Taboada, 2010). Per mitjà d’aquesta teoria de la “mare nevera”, ens adonem que hi 

ha hagut certs moments temporals en els quals s’ha deixat de banda el caràcter innat 

de l’autisme que defensà Kanner i el qual avui es demostra la seva veracitat.  

En la primera versió del DSM (Diagnostics and Statistics Manual of Mental Disorders), 

la qual va aparèixer a l’any 1952, l’autisme constava com una “reacció esquizofrènica 

de tipus infantil”, malgrat que nou anys abans ja s’havia presentat l’autisme i les seves 

característiques. L’any 1968 aparegué el DSM-II, el qual tampoc contemplava l’autisme 

com un diagnòstic específic, sinó com una característica pròpia de l’esquizofrènia 

infantil. També ho referenciava amb la possible associació de l’autisme amb un retràs 

mental, com una característica addicional.  

Una vegada consolidat el model d’autisme, segons la definició de Kanner, l’any 1979 

Lorna Wing i Judith Gould van suggerir una nova percepció de l’autisme, Aquestes 

defensaven, per mitjà d’un estudi realitzat a Londres, que els pacients encaixaven amb 

el patró típic descrit per Kanner, però també defensaven que hi havia pacients que sense 

ajustar-se al perfil de Kanner, mostraven problemes en la interacció social, comunicació 

i imaginació, associat a un patró de conductes rígides i repetitives, les quals, 

qualitativament eren similars a la dels pacients autistes “típics”, però quantitativament 

diferents. 

Va ser al 1980, arran de la publicació del DSM-III, quan es va incorporar l’autisme com 

a categoria diagnòstica especifica. Es contemplava com una entitat única, denominada 

“autisme infantil”. Més tard, al 1987 es va produir un canvi radical, tant pel que fa a la 

denominació, com als criteris respecte a l’autisme, ja que es va substituir “autisme 

infantil” per “trastorn” (disorder). Aquest terme s’empra en els manuals per a definir 

genèricament els problemes mentals i, per tant, genera una falta de significat 

conceptual. És per aquest motiu, que en el DSM-IV es menciona aquesta manca de 

concreció respecte al terme “trastorn”, el qual mereix una revisió i re definició en les 

noves revisions del DSM. 



13 | P à g i n a  
 

El DSM III-R va ampliar la versió anterior, delimitant els criteris diagnòstics, els quals 

s’explicaven minuciosament i amb detall. També s’incorporaven exemples concrets que 

aclarien quan un criteri es devia considerar positiu. En aquesta versió del DSM es 

contemplava l’autisme com una categoria única, tot acceptant i considerant també el 

diagnòstic d’”autisme atípic”, en referència a aquells casos que no complien exactament 

les característiques descrites de l’autisme.  

Entre els anys 1994 i 2000 van aparèixer respectivament el DSM-IV i el DSM IV-TR, els 

quals van suposar un canvi radical. Per una banda, van definir cinc categories d’autisme: 

trastorn autista, trastorn d’Asperger, trastorn de Rett, trastorn desintegratiu infantil i 

trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat (López, Rivas, & Taboada, 

2010). 

Finalment, el DSM V, publicat el 18 de maig de 2013, consolida el concepte d’autisme, 

substituint la denominació “trastorn generalitzat del desenvolupament” per “Trastorn de 

l’Espectre Autista” (TEA). Aquest concepte ja va ser introduït per Wing i Gould l’any 

1979, però no es fins a la publicació del DSM V que es consolida aquest concepte. En 

aquesta darrera denominació, el trastorn de Rett queda exclòs ja que es considera una 

malaltia genèrica especifica, la qual només coincideix en alguns aspectes amb l’autisme.  

 

Síntesi de l’evolució històrica: 

 

 

Figura 1: Síntesi de l’evolució històrica de l’autisme. 

Font: Elaboració pròpia. 

  

Autisme es 
considerat un 
símptoma de 

l’esquizofrènia.

1952

1968
Autisme es 

considerat un 
símptoma de 

l’esquizofrènia.

Es parla 
d’autisme 

infantil.

1980

1987
S'inclou el 
trastorn 
Autista.

Es defineixen cinc categories 
diagnòstiques dins dels trastorns 

generalitzats del desenvolupament 
(TGD):  Trastorn Autista, Trastorn de 
Rett, Trastorn Desintegratiu Infantil, 

Trastorn d’Asperger i Trastorn 
Generalitzat del Desenvolupament 

no especificat. 

2000

2013
Una única categoria: 

Trastorn de l'Espectre 
Autista (TEA)



14 | P à g i n a  
 

2.2 Criteris i característiques diagnòstiques 

El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) es troba dins de la classificació dels Trastorns 

del Desenvolupament Psicològic en el manual CIE-10 (2007). Dins d’aquesta 

classificació es troba l’autisme infantil i l’autisme atípic, considerats dins d’un grup de 

trastorns que es caracteritzen per alteracions qualitatives en la interacció social, la forma 

de comunicar-se i altres conductes repetitives, estereotipades i restrictives vers els 

interessos i activitats. Aquestes singularitats s’identifiquen en el comportament de 

l’individu en totes les situacions, de manera generalitzada.  

Un altre recurs a tenir en compte i de referència pels professionals de la psicologia i 

psiquiatria és el manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals, elaborat per la 

American Psychiatric Association, (DSM-5, 2013).  Per tant, seguint el mateix manual, 

(DSM-5, 2013), el trastorn de l’espectre autista forma part dels trastorns del 

neurodesenvolupament i es caracteritza per uns dèficits persistents en la comunicació 

social i la interacció social en múltiples contextos i/o situacions comunicatives: 

- Reciprocitat social 

- Comportaments comunicatius no verbals en les interaccions socials 

- Manca d’habilitats per desenvolupar, mantenir i entendre relacions. 

A part  dels dèficits de la comunicació social, el seu diagnòstic requereix la presencia de 

patrons de comportament, interessos o activitats de tipus restrictiu i/o repetitiu com ja 

s’ha esmentat. Les senyals d’alerta o símptomes van canviant al llarg del 

desenvolupament i poden emmascarar-se en mecanismes compensatoris, per tant, els 

criteris diagnòstics es poden complir basant-se amb la informació històrica de cada 

individu. Aquesta informació sobre les característiques individuals es registra amb totes 

les especificacions, degut al gran ventall de manifestacions que comporta l’espectre 

autista.  

Un cop revisats els trets a nivell més genèric del trastorn de l’espectre autista, s’esmenta 

a continuació els 5 criteris diagnòstics que consten al manual DSM-5, (2013) i que 

s’anomenen anteriorment: 

A. Deficiències persistents en la comunicació social i en la interacció social en 

diversos contextos. 

B. Patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos o activitats. 

C. Els símptomes han d’estar presents en les primeres fases del període de 

desenvolupament, però poden no manifestar-se totalment fins que la demanda 
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social supera  les capacitats limitades, o poden estar emmascarats per 

estratègies apreses en fases posteriors de la vida. 

D. Els símptomes causen un deteriorament clínicament significatiu en l’aspecte 

social, laboral o altres àrees importants del funcionament habitual.   

E. La discapacitat intel·lectual i el trastorn del espectre autista amb freqüència 

coincideixen, per fer diagnòstics de comorbiditats d’un TEA i discapacitat 

intel·lectual, la comunicació social ha d’estar per sota del nivell general de 

desenvolupament. 

A més, és molt important especificar si el TEA va acompanyat o no d’un/a: 

- Dèficit intel·lectual. 

- Deteriorament del llenguatge. 

- Afecció mèdica o genètica, o un factor ambiental conegut. 

- Associació d’un altre trastorn del neuro-desenvolupament, mental o del 

comportament. 

- Catatonia.  

El DSM-5 (2013), mostra  tres nivells de gravetat vers el trastorn de l’espectre autista, 

en funció d’una major a menor afectació: 

- Grau 3: Deficiències greus en les aptituds de comunicació social, verbal i no 

verbal. Causen alteracions greus del funcionament, inici molt limitat de les 

interaccions socials i amb una resposta mínima a l’obertura social de les altres 

persones. 

Inflexibilitat en el comportament, extrema dificultat per fer front als canvis. Els 

altres comportaments repetitius/ restringits interfereixen notablement amb el 

funcionament de tots els àmbits. Ansietat intensa / dificultat per canviar el focus 

de l’acció. 

 

- Grau 2: Deficiències notables en les aptituds de comunicació social, verbal i no 

verbal. Problemes socials obvis, inici limitat de les interaccions socials i 

respostes reduïdes o anormals a l’obertura social d’altres persones.  

Inflexibilitat del comportament, dificultat per fer front els canvis. Els altres 

comportaments restringits/repetitius resulten evidents i interfereixen amb el 

funcionament en diversos contextos. Ansietat i/o dificultat per canviar el focus 

d’atenció.  
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- Grau 1:  Les deficiències de la comunicació social causen problemes importants. 

Dificultat per iniciar interaccions socials i respostes atípiques o insatisfactòries a 

l’obertura social de les altres persones. Pot semblar que hagi poc interès en les 

interaccions socials. 

La inflexibilitat del comportament causa una interferència significativa amb el 

funcionament en un o més contextos. Dificultat per compaginar activitats. Els 

problemes d’organització i de planificació dificulten l’autonomia.  

Segons el DSM-5 (2013), les manifestacions del trastorn varien molt segons la gravetat 

de l’afecció autista, el nivell de desenvolupament i l’edat cronològica, d’aquí el terme 

espectre. Per tant, l’etapa en que el deteriorament resultarà ser obvi variarà en funció 

de les característiques de l’individu i l’entorn.  Els diagnòstics tenen una major validesa 

i fiabilitat quan es basen en múltiples fonts d’informació, com les observacions clíniques, 

la història del cuidador/a i en cas de ser possible, els autoinformes.  

Cal afegir que el trastorn de l’espectre autista, inclou altres trastorns prèviament 

anomenats: autisme de la primera infància, autisme infantil, autisme de Kanner, autisme 

d’alt funcionament, autisme atípic, trastorn generalitzat del desenvolupament no 

especificat, trastorn desintegratiu de la infància i trastorn de Asperger. 

2.3 Comunicació i comportament 

A partir del manual DSM-5 (2013), cal tenir en compte que les deficiències verbals i no 

verbals de la comunicació social tenen diverses manifestacions segons l’edat, el nivell 

intel·lectual i les capacitats lingüístiques de l’individu, el tractament i les ajudes que rep. 

A continuació, hem cregut oportú especificar en cada àrea els aspectes a tenir en 

compte en quant als elements que intervenen en l’aspecte comunicatiu i també en el 

comportament i interacció, a partir del DSM-5 (2013):    

COMUNICACIÓ 

- A nivell lingüístic. Les dificultats varien en funció de l’absència completa de la 

parla per endarreriments en el llenguatge, fins l’escassa comprensió de la parla 

dels altres, ecolàlies, el llenguatge poc natural i massa literal.  

- Dificultats a nivell de comprensió del vocabulari i estructures gramaticals. 

- Reciprocitat socioemocional, és la capacitat per interactuar amb els altres i 

compartir pensaments i sentiments.  
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o La manca d’aquesta interacció és fa molt evident en els nens i nenes 

petits/es amb TEA, ja que poques vegades o mai inicien la interacció 

social.  A més no comparteixen emocions, es mostren absents o actuen 

imitant de forma molt reduïda els comportaments dels altres individus del 

seu entorn. 

- El llenguatge que existeix moltes vegades és unilateral, manca de reciprocitat 

socioemocional i s’utilitza per demanar o classificar elements, més que per 

comentar, compartir sentiments o conversar.  

o Els adults que desenvolupen estratègies de compensació d’algunes 

dificultats socials, continuen tenint problemes en les noves situacions i 

pateixen per l’esforç i l’ansietat d’haver de deduir conscientment el que 

resulta socialment intuïtiu per la resta dels individus.  

- Dificultats en la comunicació no verbal en les interaccions socials. Es manifesten 

pel contacte visual, la gestualitat i l’expressió facial, la posició corporal, 

l’entonació de la veu. Cal tenir en compte que aquestes dificultats estan 

influenciades per les normes culturals establertes en el context i/o societat a la 

qual es troba cada individu.  

- Dificultats en l’atenció compartida manifestada sobretot en edats primerenques, 

per la incapacitat de senyalar amb les mans i/o mostrar objectes d’interès per a 

compartir amb els altres i seguir-los amb la mirada. 

COMPORTAMENT 

- Interès social absent, reduït o atípic, es manifesta amb el rebuig a les altres 

persones, la passivitat o un tracte inapropiat que pot semblar agressiu o 

destructiu 

o En el cas dels infants; manca de jocs socials i d’imaginació, posen 

normes molt inflexibles en el seu joc.  

o Els adults; tenen dificultats per entendre quins comportaments es 

consideren apropiats en cada situació o en els diversos usos del 

llenguatge per comunicar-se.  

- Preferència per realitzar activitats solitàries o interactuar amb gent més gran o 

petita. Amb freqüència tenen el desig de fer amistats sense tenir una idea 

completa o realista el que suposa.  
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- Els comportaments estereotipats o repetitius inclouen: 

o Estereotípies motores simples, com moviments de les mans i dels dits. 

o Ús repetitiu d’objectes, manipulant-los de diverses maneres de forma 

continuada. 

o La parla repetitiva, ecolàlies repeticions de paraules o frases escoltades. 

- Patrons de comportament verbal o no verbal en forma de ritual. 

- Els interessos restringits i fixos , amb un fort aferrament.  

- Hipersensibilitat o hiposensibilitat als estímuls sensorials, en el cas d’alguna 

il·luminació, sons, olors, sabors i textures. 

- Els adults que no tenen cap altre tipus de discapacitat intel·lectual o del 

llenguatge aprenen a suprimir el comportament repetitiu en públic. 

- Els seus interessos poden esdevenir una font de plaer i motivació, i per tant, 

poden ser vies per educar. 

ALTRES CARACTERÍSTIQUES ASSOCIADES: 

o Autolesions. 

o Comportaments disruptius. 

o Tendència a l’ansietat i la depressió. 

o Comportament motor similar a la catatonia, tot i no assolir la magnitud 

que s’observa en un episodi catatònic.  

Per acabar cal destacar la comorbiditat, definida per l’Enciclopèdia Catalana (2017) com 

“la concurrència en un sol pacient de dues o més patologies”. Segons el DSM-5 (2013), 

gairebé el 70% de les persones amb TEA poden tenir un trastorn mental comorbit. Per 

tant, algunes de les afectacions que tenen les persones en TEA es deuen amb altres 

simptomatologies psiquiàtriques que no formen part dels criteris diagnòstics del trastorn. 

Aquestes afeccions es poden agrupar en: mèdiques, genètiques o ambientals, i 

adquirides. Si aquests trets s’identifiquen amb els criteris diagnòstics d’altres trastorns 

o dolències s’hauria de realitzar també el diagnòstic pertinent.  
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2.4 Aspectes que afavoreixen la qualitat de vida de les persones amb TEA 

Segons afirmen Cuesta & Hortigüela (2007) a Martínez & Cuesta (2013), la qualitat de 

vida depèn de la percepció i el nivell de satisfacció de cada persona respecte a les 

condicions vitals. Per tant, conèixer els aspectes que influeixen en la qualitat de vida de 

les persones amb TEA és fonamental per millorar la convivència.  

En un estudi realitzat per Cuesta & Hortigüela (2007) s’extreuen una sèrie de factors 

que des de la perspectiva de les famílies milloren la qualitat de vida de les persones 

amb TEA.  

Aquesta informació és força rellevant pel que fa a la present investigació que es durà a 

terme, ja que ofereix un punt de vista veraç d’acord amb les necessitats mostrades per 

les famílies que varen participar en aquest estudi.  A continuació, es mostren els factors 

esmentats que s’haurien de tenir en compte:  

Benestar físic 

- Sensibilització del personal sanitari. 

- Suports a la comunicació i l’expressió de necessitats, estats físics, emocions, 

etc, mitjançant sistemes alternatius de comunicació. 

Benestar emocional 

- Proporcionar-los recursos i suports per expressar desitjos i necessitats. 

- Tracte proper, càlid, amb reforç verbal positiu. 

- Davant la intolerància als canvis, facilitar la informació de cada activitat per 

avançat, mitjançant el sistema comunicatiu que la persona utilitza i comprèn. 

- Facilitar dispositius de suport i protocols d’actuació per prevenir o respondre 

davant de situacions conflictives. 

- Anàlisi de les situacions que poden generar conflicte a les persones amb TEA, 

facilitant-los-hi estratègies comunicatives per manifestar-ho i recursos per a 

resoldreu. 

- Utilitzar instruments que facilitin l’anticipació i la comprensió de l’entorn. 

- Comptar amb protocols d’actuació en cas de perill (incendi, inundació...) i posar-

los en pràctica, comprovant que ho entenguin. 

- Proporcionar habilitats d’escolta i de respecte davant d’idees diferents  a les 

seves. 

- Proporcionar estratègies de relaxació davant de situacions d’ansietat o estrès.  

- Controlar l’estimulació ambiental. 
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- Facilitar habilitats comunicatives adequades per expressar estats d’ànim i 

desitjos, així com saber rebutjar o demanar ajuda. 

- Proporcionar ambients predicibles i comprensibles mitjançant sistemes 

d’estructuració espai-temporal. Aquests entorns han de ser tranquils i càlids. 

- Sentir-se comprès socialment i poder compartir situacions, sentiments i 

experiències amb altres. 

Desenvolupament personal 

- Disposar de pautes d’intervenció personalitzades, dirigides a prevenir situacions 

de risc. 

Inclusió social 

- Necessitat de protocols de prevenció i/o actuació davant de conductes 

problemàtiques, possibles en diversos entorns. 

- Disposar de recursos específics i d’ajuda tècnica per aconseguir la màxima 

autonomia i capacitat de resolució de problemes. 

- Ús de les noves tecnologies adaptades. 

- Augmentar la presencia social, explicar i informar a la comunitat de les 

característiques que distingeixen les persones amb TEA: capacitats, necessitats, 

conducta... 

- Formació i informació positiva, evitant els estereotips i promovent una imatge 

positiva.  

- Ajudes de l’Administració per al desenvolupament de programes que facilitin la 

inclusió social. 

- Atenció a les necessitats mèdiques de la persona amb TEA. 

Autodeterminació 

- Proporcionar els suports necessaris per facilitar l’expressió i l’autocontrol de les 

emocions.  

- Suports personals, serveis i recursos garantits.  

Drets 

- Proporcionar els suports necessaris per facilitar l’expressió i l’autocontrol de les 

emocions.  

- Les necessitats de la persona amb TEA han de ser cobertes per serveis 

específics i de qualitat al llarg de la seva vida. 
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2.5 La comunicació i el llenguatge en el TEA 

Basil (2017) membre de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC), 

defineix al Portal ARASAAC els Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació 

(SAAC), com a formes d’expressió que substitueixen o complementen el llenguatge oral. 

A més, tenen l’objectiu d’augmentar (augmentatius) i/o compensar (alternatius) les 

dificultats de comunicació i del llenguatge de moltes persones amb discapacitat.   

Vega (2017), concreta que la comunicació alternativa (substitueix el llenguatge oral) 

s’utilitza quan la persona no pot parlar, el seu llenguatge és incomprensible i no pot 

treure profit d’altres recursos com els gestos facials o manuals. En el cas de la 

comunicació augmentativa (complementa i millora el llenguatge oral), s’utilitza en els 

casos en què la parla de l’usuari, per si mateixa, no és prou eficaç per comunicar-se de 

manera comprensible. 

Vega (2017) afegeix que també s’ha de tenir en compte posar en pràctica les mesures 

habilitadores. Les quals van dirigides directament a la persona amb discapacitat o 

diversitat funcional i pretenen compensar la dificultat o limitació funcional del subjecte 

i/o del seu entorn per tal que aconsegueixi fer una activitat malgrat la mancança existent.  

Basil  (2017)  remarca que les persones que per qualsevol causa no han adquirit la parla 

o bé n’han perdut un nivell suficient que els impedeix comunicar-se de manera 

satisfactòria, necessiten utilitzar algun tipus de Sistema Augmentatiu i Alternatiu de 

Comunicació.  

Els casos més freqüents en que es necessari utilitzar aquests sistemes de comunicació 

són: la paràlisi cerebral, la discapacitat intel·lectual, el Trastorn de l’Espectre Autista 

(TEA), les malalties neurològiques, les distròfies musculars, els traumatismes 

cranioencefàlics, entre d’altres tipologies de discapacitats.  

Ens centrem en el cas del TEA, Vega (2017) afirma que el Trastorn de l’Espectre Autista 

afecta a cada persona amb un nivell de gravetat diferent. En els casos més greus 

s’observen problemes d’interacció social, la parla es veu afectada i en el llenguatge oral 

poden presentar-se problemes en la morfosintaxi. Cal destacar tres trets significatius en 

el llenguatge o comunicació de les persones amb TEA: la holofrase (dir “aigua”, per dir 

“vull aigua”); l’ecolàlia (repetició de paraules o frases ininterrompudament; i, dificultats 

per utilitzar i comprendre els gestos naturals i culturals, el llenguatge corporal o to de 

veu i l’expressió facial ja que moltes vegades no es corresponen amb la situació viscuda.  
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Basil (2017) distingeix tres sistemes de símbols que permeten la comunicació amb les 

persones amb TEA i altres tipus de discapacitats: 

- Els símbols gestuals: Va des de l’ús de la mímica i els gestos comuns,  fins l’ús 

de signes manuals seguint l’ordre corresponent al llenguatge oral. L’ús de signes 

manuals comporta disposar de les habilitats motrius suficients, com pot ser en el 

cas de persones amb discapacitat intel·lectual o TEA. Malgrat això, la Llengua 

de Signes utilitzada per les persones amb sordesa no es considera un SAAC. 

 

- Els símbols gràfics: Inclouen des dels sistemes senzills basats en dibuixos o 

fotografies fins a sistemes mes complexos com els pictogrames o l’ortografia 

tradicional (lletres, paraules i frases). Gràcies als recursos que es disposen per 

a l’accés, els sistemes gràfics poden ser utilitzats per persones amb mobilitat 

reduïda, fins i tot en casos molt greus. També els utilitzen les persones amb 

discapacitat intel·lectual o TEA.  

 

- Els sistemes pictogràfics: S’apliquen a persones que no estan alfabetitzades 

a causa de l’edat o la discapacitat. Tenen l’avantatge de permetre la comunicació 

des d’un nivell de comunicació molt bàsic, adaptat a persones amb un nivell 

cognitiu baix o etapes molt inicials, fins a un nivell de comunicació molt ric i 

avançat, tot i que no sigui tant complert com l’ús de la llengua escrita.  Els dos 

sistemes pictogràfics més utilitzats a l’Estat Espanyol són: el SPC (Sistema 

Pictográfico de Comunicación) i el sistema ARASAAC, desenvolupat pel Portal 

Aragonès de CAA  de lliure disposició.  

Per concloure, Vega (2017, p.15) remarca que:  

 “L’ús eficient dels SAAC precedeix a un procés d’aprenentatge per part de l’usuari i d’un 

assessorament per aprt de docents, acompanyants o cuidadors, fins que aquest SAAC 

esdevé un sistema àgil, fluid, funcional i natural. L’ús del SAAC serveix per compensar 

una disfunció en la comunicació però a la vegada tindrà repercussions en la vida 

personal, social, laboral, educativa i familiar de les persones amb diversitat funcional.”  
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2.5.1 La interacció social de les persones amb TEA 

Frontera (2013) afirma que hi ha diversos programes educatius que treballen les 

habilitats socials. Aquests programes inclouen una amplia varietat d’intervencions 

dirigides a ensenyar a la persona amb autisme a comprendre les situacions socials, 

respondre-les socialment, iniciar conductes socials i disminuir la conducta estereotipada 

utilitzant respostes flexibles.  

Seguidament, Frontera (2013), esmenta algunes de les tècniques més efectives 

comprovades empíricament i que faciliten la interacció social de les persones amb TEA. 

- Històries socials i conversacions en forma de vinyeta 

Gray (1998) a Frontera (2013) va desenvolupar aquestes dues estratègies pels infants i 

adolescents amb autisme, amb l’objectiu d’ajudar-los a comprendre millor les situacions 

socials, orientant-los cap a unes respostes més adequades. Les històries socials es 

dissenyen de tal manera que aportin predictibilitat a una situació que resulta confusa o 

difícil de comprendre, partint que la predictibilitat millora la resposta social de les 

persones amb autisme.   

Es distingeixen quatre tipus d’oracions Gray (1998) a Frontera (2013): 

o Descriptives: Defineixen el context social i la conducta típica en el 

context, explicant per què la gent es comporta d’aquesta manera. 

o Directives: Suggereixen les respostes que es consideren adequades en 

una determinada situació. 

o De perspectiva: Indiquen el punt de vista i reacció dels altres: 

pensaments, desitjos, sentiments, creences, motivació, estats físics...  

o De control: Proporcionen senyals rellevants en la situació social 

específica. Són afirmacions escrites per la mateixa persona i li serveixen 

per identificar estratègies i recordar informació per tenir la seguretat a 

l’hora de donar la seva pròpia resposta.  

Les conversacions en forma de vinyeta són tires de dibuixos expressant el que fan les 

persones, diuen o poden estar pensant durant una interacció social.  S’utilitzen figures 

esquemàtiques que il·lustren de forma visual una conversa mostrant a través del disseny 

de les figures els sentiments expressats. S’estableix una interacció dinàmica en què els 

interlocutors van dibuixant a mesura que parlen una determinada situació, es 

desenvolupa de forma similar a una entrevista.  
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- Guions socials 

Seguint les a afirmacions de Frontera (2013) , el guió social consisteix en una descripció 

explícita de la seqüència de passos a seguir en una situació específica. Indica el tipus 

de comportaments que s’espera de les persones amb autisme en situacions particulars 

com per exemple, una festa d’aniversari.  A través de la seva memòria mecànica, es 

treballa mitjançant role play per consolidar l’aprenentatge de les conductes o respostes 

que es poden donar en les diverses situacions. 

- Regles  socials  

Segons Frontera (2013), les llistes de regles socials són afirmacions clares presentades 

per escrit sobre les conductes apropiades i inapropiades, per tal de clarificar a les 

persones amb TEA el que s’espera d’ells/es en les diverses situacions. Quan la persona 

amb TEA presenta una conducta inapropiada el professor pot rectificar-li, assenyalant 

la regla apropiada, així s’eviten discussions i/o conflictes, a més que la persona s’ho 

prengui com una crítica.  

2.6 La tecnologia com a element compensador per a la inclusió 

La societat actual està caracteritzada per les noves tecnologies, les quals permeten 

flexibilitzar els processos d’ensenyança-aprenentatge, així com aconseguir millores 

adaptatives en el camp social. El projecte s’emmarca en aquesta realitat tecnològica en 

la qual es viu, proposant-se millorar una mancança en l’àmbit del Trastorn de l’Espectre 

Autista (TEA).  

Es considera però, que per tal d’emprar eines tecnològiques cal tenir en compte dos 

factors principals: 

Per una banda, tal i com afirma el model TPACK Koehler & Mishra (2008) a Esteve & 

Gisbert, (2011), les eines tecnològiques per si mateixes no aporten un benefici en el 

procés d’ensenyança-aprenentatge, sinó que cal tenir en compte el “com”, és a dir, les 

metodologies que acompanyen a les TIC en qüestió. Emprar les noves tecnologies per 

a la realitzar els mateixos procediments que amb les tecnologies tradicionals és un gran 

error ja que les noves tecnologies permeten realitzar les accions de manera més rapida, 

automàtica i fiable. Per aquest motiu, donen la oportunitat de crear noves escenografies 

d’aprenentatge, sense reproduir les tradicionals. Aquest fet implica un canvi en el rol de 

professor i el de l’alumne, tot fent que aquest darrer sigui el focus de l’acció i de 

l’aprenentatge. (Cabero, 2007, a García, S., Garrote, D. & Jiménez. S., 2016).  
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Es pot parlar d’una bona pràctica de TIC en educació quan es demostra la seva 

efectivitat per a l’assoliment d’objectius educacionals. En aquests cal destacar-ne els 

següents: aconseguir millores i/o nous aprenentatges per tal d’aprofitar el potencial 

educatiu dels recursos digitals, recolzar les necessitats de l’ensenyament de cada 

disciplina generar un canvi (o innovació) pedagògica i produir un canvi organitzacional.  

Hi ha competències que es consideren clau per al segle XXI, es tracta d’habilitats d’ordre 

superior considerades essencials per a desenvolupar-se de forma òptima en el futur i 

les quals, actualment, no són potenciades ni treballades en la seva totalitat. El 

desenvolupament d’aquestes competències es facilita per mitjà de pedagogies 

d’orientació constructivista, les quals es recolzen en pràctiques centrades en l’alumne 

mitjançant accions que estimulin la seva autonomia i col·laboració. Per al 

desenvolupament d’aquestes competències, considerades rellevants per a l’era actual, 

les potencialitats de les TIC poden contribuir al món educatiu i social transformant la 

pedagogia per a convertir a l’alumne en l’agent principal de l’acte d’ensenyança-

aprenentatge (Sunkel & Trucco, 2012). 

D’altra banda, cal tenir en compte la competència digital de la societat actual, ja que si 

emprem tecnologies per tal de donar solucions a mancances socials però els 

professionals o ciutadans no tenen la competència suficient per a fer-ne un ús òptim, 

l’impacte que podran generar serà reduït. En aquest context, tal i com comenten Lázaro, 

Estebanell & Tedesco (2015) parlen del concepte d’escletxa digital, el qual es relaciona 

amb l’accés als recursos digitals i a la xarxa, és a dir, amb les oportunitats d’accés a les 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).  

A Catalunya, l’escletxa digital es caracteritza per la capacitat d’ús, vinculada a la qualitat 

educativa i al desenvolupament socioeconòmic de les famílies, que no pas a la 

desigualtat d’accés. Per tant, com afirma Fundación Orange (2014) a Lázaro, Estebanell 

& Tedesco (2015), la distancia recau entre els ciutadans que són capaços d’utilitzar 

eficientment les eines TIC, tot generant i compartint coneixements (fent un ús 

prosumidor de la informació) i aquells/es que no ho són. També cal destacar la 

importància de fer un ús responsable i ètic en la participació de la societat digitalitzada.  

En aquest cas, si els professionals dels cossos de seguretat i d’emergències no tenen 

la competència digital (CD) suficient per al correcte ús de l’App SOS TEA, l’objectiu i la 

funcionalitat de l’App es veurà afectada. 
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2.7 Les TIC i la seva aplicabilitat en el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) 

Les TIC per a les persones amb TEA suposen un suport i un mitjà d’intervenció que 

ajuda a promoure el seu benestar físic i emocional, la seva autonomia personal, el 

desenvolupament de destreses cognitives i comunicatives, i el desenvolupament de 

competències per a la interacció amb altres persones i el seu entorn (Cuesta & Abella, 

2011). Aquestes eines permeten generar instrument d’intervenció que recolzen a les 

persones amb TEA en moltes de les necessitats especifiques i generalitzades que 

presenten Tortosa (2002) a Cuesta & Abella (2011).  

Un altre benefici evident que aporten aquestes les TIC és la presentació de la informació 

de forma visual, fet que beneficia a les persones amb TEA, les quals, tal i com afirmen 

Grandin (1995), Jordan & Riding (1995), a Cuesta & Abella (2011), perceben millor la 

informació rebuda per mitjà del canal visual que no pas per l’auditiu. Així doncs, les 

representacions visuals que ofereixen les TIC poden suposar un reforç i suport per a la 

comunicació i desenvolupament d’altres àrees afectades. El suport a la comunicació 

facilitarà el desenvolupament d’altres àrees de desenvolupament de tot tipus d’habilitats, 

ja que aprenem comunicant-nos i a través de les relacions i sinergies amb els altres 

(Herrera, Labajo & Fernández, 2001, a Cuesta & Abella, 2011).  

Altres autors que parlen dels beneficis de les TIC vers el TEA són García, Garrote, & 

Jiménez (2016), els quals comenten que les TIC ofereixen a les persones amb TEA un 

entorn controlat, ajudant-los a estructurar i organitzar el seu entorn d’interacció, ja que 

es configura com un medi predictible. A més, reiteren que les TIC atrauen 

considerablement a les persones amb TEA per la seva característica visual, les quals 

beneficien el seu procés de la informació.  

Les TIC, tal i com comenten Sánchez, (2004), a Cuesta & Abella, (2011), es centren en 

els punts forts i habilitats que poden desenvolupar-se, enlloc de fer-ho amb els aspectes 

relatius a la incapacitat. D’aquesta manera, proporcionen un marc d’actuació centrat en 

les capacitats i competències, adaptat a l’estil i ritme d’aprenentatge individual, de forma 

que s’afavoreixen els estils d’aprenentatge.  

Moltes persones amb TEA tenen una predilecció pels medis electrònics i fortes habilitats 

de processament visual, de manera que les intervencions a través de les TIC poden ser 

molt motivadores. El treball que s’està duent a terme emprant recursos com la PDI, la 

robòtica, les App’s o la realitat virtual està comportant un augment de la motivació 

mencionada anteriorment (Shane & Albert, 2008, a Cuesta & Abella, 2011).  
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En definitiva, el desenvolupament de software i aplicacions vinculades a la intervenció 

de persones amb TEA esta començant un nou camí prometedor que cal continuar 

treballant i reforçant per mitjà de les actuacions dels diversos professionals, no només 

del camp educatiu i social, sinó també tecnològic. Com comenten Cuesta & Abella, 

(2011), s’està avançant per a que les persones amb TEA participin com a co-

dissenyadors de les pròpies aplicacions, fet que permetrà un major ajust a les 

necessitats dels destinataris, generant així motivació per part d’aquest col·lectiu vers la 

utilització de les TIC.  

2.8 Sistemes d’identificació  

A continuació es mostren diferents tipus de sistemes d’identificació, els quals s’han 

tingut en compte en el procés d’elecció del sistema idoni per al projecte SOS TEA. Es 

descriuran doncs les característiques de cada sistema, fent especial menció al codi 

alfanumèric, el qual ha estat seleccionat per a la identificació de persones amb TEA en 

les situacions d’emergència.  

 Codi QR: Aquest sistema (en anglès “Quick Response”, “resposta ràpida”) són 

codis de barres bidimensionals, els quals poden contenir fins a 4200 caràcters 

alfanumèrics, és a dir, lletres, nombres i caràcters (Computer Hoy, 2017).  

 

 Empremta digital: Aquest sistema, tal i com afirmen Murillo, Cruz, Abundiz & 

López (2014) és un dels més emprats, ja que és pràctic, segur, altament acceptat 

i els costos que suposa són baixos. Per a dur-lo a terme cal extreure una o més 

mostres del identificador biomètric (extracció de l’empremta dactilar) i generar 

una plantilla per emmagatzemar-la en la memòria.  

 

 Identificació facial: Aquest sistema permet identificar a una persona analitzant 

les característiques biomètriques del seu rostre. Actualment, aquest sistema 

d’identificació està molt lligat a processos matemàtics i algoritmes de 

coincidència (Serban Biometrics, 2017). Al conjunt de dades, codis i elements 

que distingeixen la cara de cada individu es denomina faceprint. Aquest sistema 

presenta certs inconvenients que cal tenir en compte: primerament, cal 

actualitzar les imatges de manera recurrent ja que la persona envelleix i aquesta 

causa pot fer que el software produeixi errors. També cal tenir en compte que 

les imatges que es facin al rostre, des dels diversos angles i perspectives han de 

ser de molta qualitat. (Caldera & Zapico, 2009).  
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 Codi Alfanumèric: Aquest sistema està fonamentat per un codi binari d’un grup 

d’elements que combinen lletres, nombres i caràcters.  

El projecte SOS TEA ha escollit el codi alfanumèric (fonamentat per 4 xifres i una lletra 

associada) com a recurs d’identificació per dos motius principals: 

En primer lloc, el codi alfanumèric facilita la programació, de manera que ha suposat 

una optimització de temps per a les enginyeres informàtiques que han programat l’App 

SOS TEA. La identificació facial, per exemple, hagués estat un recurs òptim per a la 

identificació però, tal i com comenten les enginyeres associades al projecte SOS TEA, 

aquest recurs és molt complex i hagués suposat un endarreriment de les fases del 

projecte. Tanmateix, si el projecte continua avançant i millorant les seva App, aquesta 

podria ser una de les propostes de millora de cara al futur.  

En segon lloc, aquest codi és menys invasiu que, per exemple, el codi QR, ja que amb 

aquest darrer necessites que la persona estigui més quieta per a poder escanejar 

acuradament el codi QR. És a dir, el/la professional del cos de seguretat o d’emergència 

hauria de tocar a la persona i intentar que s’aturés o estigués paralitzada per a facilitar 

l’escaneig, envaint així el seu espai, fet que provocarà una resposta negativa per part 

de la persona amb TEA. El mateix passaria amb la identificació per mitjà de l’empremta 

dactilar, la qual requereix que la persona en qüestió exposi el seu dit detingudament 

sobre l’aplicació que permetria descodificar la informació. En canvi, per mitjà del codi 

alfanumèric l’agent de seguretat/emergències només haurà de localitzar-lo i recordar les 

4 xifres i la lletra associada per tal d’entrar el codi a l’App i rebre la informació pertinent.  

En definitiva, l’elecció ha estat fonamentada per dos criteris clars i evidents: la facilitat 

per a la seva programació i el poc grau d’invasió que suposa aquest codi per a la seva 

identificació.  

2.9 Anàlisi d’aplicacions per a persones amb TEA 

Les aplicacions són programes informàtics que es proposen ajudar a l’usuari en una 

tasca en concret, ja sigui de caràcter professional, d’oci o entreteniment. Aquestes 

aplicacions es poden descarregar en smartphones, tauletes o inclús ordinadors, ja que 

actualment la majoria dels aparells tecnològics venen amb software com App Store o 

Google Play, els quals permeten fer cerca d’aplicacions i descarregar aquella que es 

desitja. Una vegada descarregada, s’hi pot accedir sense necessitat d’estar connectat a 

la xarxa (García, Garrote & Jiménez, 2016). 
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A continuació s’exposarà una cerca d’Apps dirigides a persones amb TEA i amb una 

finalitat de donar resposta a situacions d’emergència que puguin viure aquest col·lectiu, 

com es el cas de les situacions de pèrdua.  

2.9.1. Fites de l’anàlisi 

Les fites generals que es proposen amb aquest anàlisi d’Apps són: 

- Realitzar una cerca d’Apps vinculades amb l’autisme. 

- Analitzar el tipus d’aplicacions disponibles més abundants per a persones amb 

autisme. 

- Comprovar l’existència d’aplicacions dirigides a facilitar situacions d’emergència 

de les persones amb autisme, com és el cas de d’una pèrdua.  

En relació a les fites específiques, es proposen les següents: 

- Conèixer quina metodologia, estructura i disseny s’utilitzen en les diferents 

aplicacions per a persones amb autisme.  

- Analitzar les funcionalitats de les aplicacions del mercat, interrelacionant 

aquelles que podrien millorar o complementar l’App SOS TEA.  

2.9.2. Sistema d’anàlisi 

El sistema d’anàlisi s’ha dut a terme mitjançant el portal web Appy Autism, el qual es 

dirigeix a persones amb TEA, als seus familiars i a tots els professionals, oferint una 

selecció de les millors aplicacions per a ordinadors Windows i Mac, així com les millors 

apps per a dispositius Android, iOS i Windows Phone. Aquest portal web disposa d’un 

potent buscador per a localitzar les millors aplicacions per a cada usuari, filtrant per 

categories la cerca en: comunicació, aprenentatge, oci, eines de suport, emocions i 

comportament social, recursos per a pares i professionals. (AppyAutism, 2017).  

Pel que fa als criteris de selecció per a l’anàlisi, s’han considerat dues vies d’anàlisi: la 

primera d’aquestes, ha estat la cerca per paraules clau com: “autisme”, “emergència” o 

“comunicació”. D’aquests, el més efectiu ha estat el terme “comunicació”, amb el qual 

s’ha obtingut un resultat extens d’aplicacions.  

La segona via que s’ha considerat ha estat el cercador per característiques de les 

aplicacions, entre les quals es troben: plataformes en les quals pot operar l’App, 

dispositius per a utilitzar l’App, categories, idioma, preu, franja d’edat (nens, joves o 

adults) i evidencies científiques.  
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De les dues vies d’anàlisi exposades, la que s’ha considerat més adient per a fer l’anàlisi 

ha estat la cerca per característiques de les aplicacions, ja que permet obtenir 

nombroses aplicacions ajustades a l’objectiu de l’estudi. S’han aplicat els següents 

filtres:  

1. Plataformes en les quals es vol que puguin operar les apps seleccionades, les 

quals han estat “apple” i “android”.  

2. Categories, s’ha filtrat per “comunicació” i “emocions i comportament social”.  

3. Dispositius, s’ha triat el filtre “tauleta” i “telèfon”.  

4. Preu, s’ha seleccionat el filtre “sense límit de preu” ja que aquesta característica 

no afecta al nostre objectiu d’investigació.  

5. Franja d’edat, s’ha considerat adient seleccionar les tres categories (nens, joves 

i adults). 

6. Evidencies científiques, s’ha triat aquest filtre ja que aportarà fiabilitat a la nostra 

cerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicacions Appy Autism amb els filtres “comunicació” i 

“emocions i comportament social”. 

Plataforma: Apple i Android  

Aplicacions seleccionades per facilitar la comunicació en situacions d’emergència 

entre les persones amb autisme i tercers.  

Categories: “Comunicació” i 

“Emocions i comportament social” 

Dispositius: Smartphone i tauleta. 

Preu: Sense límit de preu 

Franja d’edat: nens, joves i adults 

Evidències científiques  

Figura 2: Diagrama del procediment realitzat en l’anàlisi d’aplicacions, mitjançant el portal Appy Autism. 

Font: Elaboració pròpia. 
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A continuació es mostren les aplicacions seleccionades a través dels critreris de selecció 

exposats anteriorment i reflectits en la taula 1. La següent taula mostra la selecció de 

les aplicacions adients al nostre objectiu de l’anàlisi juntament amb el seu objectiu 

principal i els aspectes més destacables de la seva estructura i metodologia.  

 

NOM COMERCIAL OBJECTIUS ESTRUCTURA-FUNCIONALITAT 

Cruz Roja – Prevención de 

accidentes y primeros 

auxilios 

(RED CROSS- First aid free 

app) 

És una aplicació gratuïta 

(Google Play) que ensenya 

als nens i nenes a millorar la 

seva seguretat i fomenta 

l’aprenentatge dels primers 

auxilis.  

La App consta de 11 escenaris que 

simulen situacions de perill i les seves 

conseqüències.  

Vamos a aprender emociones 

 

Everyday Speech 

 

És una aplicació que té un 

preu de 9,99€ (App Store), la 

qual promou la interacció 

social real entre les persones 

i les emocions. 

La App inclou 15 emocions 

estàndards però permet afegir noves 

emocions amb les imatges pròpies de 

l’usuari. Consta de tres modes 

interactius: targetes, emparellament i 

debat.  

Magnus cards  

 

Magnusmode 

És una aplicació gratuïta (App 

Store) que fomenta 

l’autonomia de l’usuari en el 

seu dia a dia. 

La App permet la creació de 

seqüencies amb els passos a seguir 

en els hàbits del dia a dia, permetent 

la organització.  

Social Stories Creator 

 

Touch Autism  

 

És una aplicació gratuïta (App 

Store) que promou la 

interacció mitjançant la 

creació d’històries socials. 

La App permet crear històries socials 

amb la possibilitat d’imprimir-les i de 

compartir-les amb altres usuaris. 

L’aplicació inclou una versió per 

educadors amb contingut opcional. 

Let Me Talk 

 

App Notize UG 

 

 

És una aplicació gratuïta 

(Google Play) que permet la 

comunicació de forma 

alternativa i augmentativa 

amb la generació de frases. 

La App permet generar frases. 

Consta de 9000 imatges d’ARASAAC 

amb l’opció d’afegir-ne més.  
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UChoose by InteractAble 

 

InteractAble Inc 

 

 

És una aplicació que té un 

preu de 2,99€ (Apple Store), 

la qual pretén ajudar al 

l’usuari a entendre les 

diverses situacions socials, 

fent-lo sentir millor. 

La App promou el desenvolupament 

de les habilitats socials davant una 

situació real. S’utilitza un mètode de 

joc de rols, dins d’una sèrie 

d’escenaris.  

PiktoPlus Autism AAC 

Symbols 

 

Lumbika Assistive 

Technologies 

 

És una aplicació que té un 

preu de 59,00€ (Google Play), 

que facilita la comunicació 

mitjançant un avatar 

personalitzat. 

L’usuari de la App pot crear el seu 

propi avatar per generar frases en el 

sistema de comunicació alternativa i 

augmentativa. 

 

Taula 2: Resum de les aplicacions seleccionades. 

Font: Elaboració pròpia 
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2.10. Els cossos de seguretat i la seva participació ciutadana en grups 
vulnerables 
 

La Policia Nacional, dins de les seves línies estratègiques d’actuació, contempla en el 

seu Pla Estratègic la prevenció de la violència contra les persones amb discapacitat, 

desenvolupant amb institucions, organismes i entitats públiques o privades, protocols de 

primera assistència i atenció.  

Per a complir aquests objectius, la Direcció General de la Policia ha signat una sèrie 

d’acords de col·laboració amb diferents entitats socials (Dirección General de la Policía, 

2017): 

- Acord de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior i l’Organització Nacional de 

Cecs Espanyols (ONCE), signat al 2013. 

- Acord de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior i la Fundació Síndrome de 

Down de Madrid, signat al 2014. Seguidament, van signar l’acord de 

col·laboració amb Down Espanya al 2015. 

- Conveni de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior i la Confederació Estatal 

de Persones Sordes (CNSE), signat al 2015.  

- Conveni Marc de col·laboració entre la Fundació Policia Espanyola i la Fundació 

NCE, signat al 2015. 

- Acord de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior i “Plena Inclusión Madrid”, 

signat al 2016. 

- Conveni específic de col·laboració entre la Direcció General de la Policia, la 

Fundació CNSE i la Fundació ONCE, per a la cooperació i inclusió social de 

persones amb discapacitat, amb l’objectiu de desenvolupar un programa 

d’accessibilitat universal, el qual es signà al 2016.  

Després de comprovar la participació ciutadana dels cossos de seguretat, s’observa 

que la sensibilització vers els col·lectius més vulnerables és una part important de 

les tasques i funcions dels professionals. Tanmateix, no s’ha pogut trobar cap acord 

ni conveni amb una entitat de persones amb TEA. Aquest fet podria implicar una 

falta de formació vers aquest col·lectiu.  

  



34 | P à g i n a  
 

3. DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ 

3.1 Detecció i anàlisi de necessitats  

Com s’ha comentat a l’inici, l’origen d’aquest projecte es deu a una demanda realitzada 

al Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, 

per a la possible creació d’un aplicatiu tecnològic que permetés la identificació i la 

localització de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), les quals es 

desorienten o bé fugen pel nucli urbà amb la dificultat de ser localitzades pels seus 

familiars.  

Específicament, la necessitat per a la creació de l’App es deu a les dificultats que 

presenten les persones amb TEA a l’hora de relacionar-se i comunicar-se amb tercers. 

En el cas del projecte SOS TEA, aquests tercers són els cossos de seguretat i 

d’emergència que rebran l’avís (pèrdua, accident, incidència, etc.). Tal i com comenta el 

representant de l’Associació dels cossos de seguretat i d’emergències1 en l’entrevista 

realitzada, la formació complementa els seus coneixements i a més és la millor manera 

de sensibilitzar-se sobre el TEA, però els hi manca recursos i estratègies d’actuació en 

les situacions d’emergència vers aquest col·lectiu que els hi permetin oferir un servei de 

qualitat.   

Així doncs, per a poder donar resposta a aquesta necessitat real, manifestada per les 

famílies i membres de l’Associació que tenen fills/es o altres amb TEA, així com també 

pels cossos de seguretat del Camp de Tarragona, es pretén oferir una App que faciliti la 

comunicació entre la persona amb TEA i l’agent de seguretat en situacions 

d’emergència. Com comenta la responsable de comunicació de l’Associació2, la major 

problemàtica d’aquestes situacions d’emergència és la dificultat que poden tenir les 

persones autistes, sobretot les no verbals, per a expressar com es senten o què 

necessiten en el moment d’angoixa. Per part dels cossos de seguretat, és imprescindible 

que es puguin comunicar amb la persona autista per a explicar-li què faran (aniran al 

metge, trucaran a la família, aniran cap a casa, etc.).  

Una vegada creat el prototip de l’App per les responsables del grau en Enginyeria 

Informàtica, es va detectar la necessitat de fer un anàlisi pedagògic que permetés 

millorar l’App i la Web, des d’una perspectiva psicosocial.  

 

                                                             
1 Veure l’entrevista a l’annex nº 2 
2 Veure l’entrevista a l’annex nº 1 



35 | P à g i n a  
 

En relació a la sensibilització i/o formació als cossos de seguretat, es volia que 

s’analitzés la formació que es duu a terme des del 2012 per part de l’Associació, per tal 

de perfeccionar-la, aconseguint així una millora en la sensibilització d’aquests 

professionals i, en definitiva, un ús significatiu de l’App SOS TEA.   

3.2  Objectius 

Per al desenvolupament de la investigació s’ha fixat dos objectius generals, un d’ells 

centrat en l’App i el seu desenvolupament i, l’altre, s’ha focalitzat en la difusió del projecte 

SOS TEA. Cada objectiu general es desplega en dos específics que pretenen centrar 

l’objecte d’estudi, fent-lo més concret i precís.  

1. Participar en el desenvolupament d’una App que faciliti la comunicació en 

situacions d’emergència entre les persones amb TEA i els cossos de 

seguretat. 

 

1.1. Analitzar el suport adequat del codi alfanumèric que s’emprarà per a la 

identificació de les persones amb TEA en casos d’emergència. 

1.2. Crear missatges a l’App, mitjançant pictogrames, que facilitin la comunicació 

entre els cossos de seguretat i la persona amb TEA en una situació 

d’emergència. 

 

2. Col·laborar en la difusió del projecte SOS TEA. 

 

2.1. Participar en la revisió del contingut i l’estructura de la web i App SOS TEA.  

2.2. Sensibilitzar als cossos de seguretat i d’emergència vers el TEA, des d’una 

perspectiva pràctica i vivencial. 
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3.3 Metodologia 

La recerca de les diverses línies de treball que formen part d’aquest projecte, ha estat 

mitjançant la investigació basada en el disseny DBR, (Design Based Research). A partir 

de Benito & Salinas (2016), aquest tipus d’investigació està orientada cap a la innovació 

educativa, en la qual s’introdueix un element nou per transformar la realitat.  

La investigació amb una metodologia DBR, tracta de respondre als problemes detectats 

en la realitat educativa recorrent a les teories científiques o models per proposar 

possibles solucions als problemes. Per tant, es dissenyen programes, materials i altres 

recursos que passen per un procés de proves i validació.  

El procés de la investigació basada en el disseny, passa per dues etapes diferenciades: 

la primera, investigar fins crear un nou producte i fent millores de forma successiva, i la 

segona, aportar coneixement que contribuirà als nous processos de disseny. El producte 

dissenyat no té perquè ser un objecte material (llibres de text, aplicacions, jocs de 

simulació, etc.) sinó que també es consideren tots els processos i procediments 

(mètodes d’ensenyança, programes, estratègies didàctiques, plans d’organització 

escolar...).  

El procediment inclou diverses etapes en les quals es divideix tot el procés, s’inclouen 

una sèrie d’accions com: la definició del problema, el disseny, la implementació i 

l’avaluació. Tanmateix, el procés implica una col·laboració intensiva entre 

investigadors/es i participants. A continuació, es mostren les fases del tot el procés de 

forma esquemàtica: 

 

Figura 3: Procés de la investigació. 
Font: Adaptat de Reeves (2000) a Benito (2006) 

Anàlisi de la situació. 

Definició del problema

Desenvolupament de 
solucions d'acord una 
fonamentació teòrica

ImplementacióValidació

Producció de 
documentació i principis 

de disseny 
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La investigació realitzada en aquest projecte està orientada a resoldre una necessitat 

que han manifestat les famílies de l’Associació, que tenen fill/es o familiars amb TEA, 

de forma que s’utilitza la tecnologia en la creació d’una App que permetrà transformar la 

realitat. 

El projecte global SOS TEA està format per 3 fases de recerca diferenciades, seguint el 

mètode d’investigació DBR. En concret, aquesta investigació es centra en la fase 1 

(Preliminar i avaluació diagnòstica) i 2 (Prototipatge i avaluació formativa) d’aquest 

projecte, fins a l’obtenció del primer prototip (juny del 2017). A continuació es mostra la 

taula amb les fases de recerca comentades i la seva temporització: 

Fase 1. Preliminar. 
Avaluació diagnòstica  

Fase 2. Prototipatge i avaluació formativa Fase 3. Avaluació 
sumativa 

Anàlisi de necessitats i 
conceptualització teòrica 

Prototip 1 
 

Prototip 2 Prototip 3 Prototip 4 

Marc teòric 
Sistema d’identificació 
Missatges App 
Contingut Web  
Sensibilització cossos 
seguretat 

App Versió 
beta 

App V1.1 App V1.2. App V2.0 

GENER 2016-MAIG 2017  JUNY 2017 GENER 2018 JUNY 2018 GENER 2019 
Taula 3: Fases de recerca DBR. 

Font: Elaboració pròpia. 

Fase 1. Preliminar. 
Avaluació diagnòstica 

Anàlisi de necessitats i conceptualització teòrica 

Tasca Data 

Marc teòric GENER - MARÇ 2017 

Sistema d’identificació 
Missatges App 
Contingut Web  

MARÇ - ABRIL 2017 

Sensibilització cossos seguretat ABRIL - MAIG 2017 

Taula 4: Calendari Fase 1 projecte recerca. 

Font: Elaboració pròpia 

El paradigma de la recerca és el crític ja que com afirma Melero (2012) aquest invita a 

reflexionar als subjectes i a analitzar la realitat en la qual estan implicats amb la 

possibilitat de generar canvis fruit del procés de reflexió i d’anàlisi que han realitzat. Per 

tant, la recerca està compromesa en la transformació de la realitat des d’una perspectiva 

alliberadora i emancipadora dels individus. Es manté una dialèctica constant entre la 

teoria i la realitat estudiada, seguint un procés inductiu.  
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Seguint els diferents enfocaments metodològics en la investigació educativa que 

anomena Bisquerra (1989), la recerca present consta d’una dimensió temporal que 

descriu fenòmens actuals dins d’una temporització transversal, a través de talls 

estratificats per escurçar la recerca en un període comprès entre els sis i dotze mesos. 

El fet d’apropar-se a la realitat fa que es consideri una investigació de camp, amb una 

finalitat aplicada que serveix als subjectes en la resolució de les seves problemàtiques, 

per tant, el coneixement científic té una aplicació.  

Per acabar, la metodologia utilitzada en l’obtenció de dades en tot el procés de la 

investigació ha estat la qualitativa. Es treballa des d’aquesta perspectiva metodològica, 

ja que permet analitzar la realitat de forma més completa i profunda de forma no tant 

quantificable. Per tant, la concepció del fenomen estudiat és ideogràfica, ja que es centra 

en una realitat particular sense buscar ampliar el coneixement científic mitjançant lleis 

universals, tot observant i descrivint els fenòmens.  
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3.4 Definició de la mostra 

La població en la qual es centra l’objecte d’estudi són les 50 famílies amb fills/es i/o 

altres membres amb TEA que formen part de l’Associació. La mostra amb la que es 

treballa, obtinguda mitjançant un mostreig no probabilístic, són 18 famílies que han 

contestat als qüestionaris realitzats. El nivell de confiança d’aquesta mostra per a 

generalitzar les conclusions entre la població objecte d’estudi és del 95% i suposa una 

precisió del 8%.  

Total de la població (N) 50 

Nivell de confiança o seguretat (1-a)  95% 

Precisió (d) 8% 

Proporció (valor aproximat del paràmetre que es vol mesurar) 

Si no es disposa d’aquesta informació p=0,5 que maximitza el grandària de la mostra 

5% 

GRANDÀRIA MOSTRAL (n)  18 

Taula 5: Càlcul de la mostra. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

El mostreig ha estat no aleatori ja que s’ha centrat en les famílies que tenen algun/a 

membre amb autisme al seu càrrec, informació que, a través del previ criteri establert 

per les investigadores, s’ha obtingut per mitjà del president de l’Associació.  

Com a part de la mostra que s’ha emprat per tal de recollir la informació necessària per 

al projecte, cal destacar el representat de l’Asociació dels cossos de seguretat i 

d’emergència, el president de l’Associació, la responsable de comunicació i la psicòloga 

de l’Associació. Aquests membres han aportat informació rellevant, des de la seva 

expertesa, vers la detecció de necessitats i els objectius de la recerca. A més, també 

s’ha recollit informació per al compliment dels objectius a través d’una experta en 

tecnologia i autisme de la Universitat Rovira i Virgili.  
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4. DESENVOLUPAMENT DE LA INVESTIGACIÓ 

En el disseny previ al desenvolupament de la investigació s’ha establert la relació entre els diversos elements que es troben reflectits en la 

taula següent: els objectius, les preguntes de recerca, les fonts d’informació i els instruments. 

 

 

OBJECTIU 
GENERAL 

OBJECTIU ESPECÍFIC PREGUNTES DE 
RECERCA 

FONTS D’INFORMACIÓ INSTRUMENTS 

1
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1.1 Analitzar el suport adequat 

del codi alfanumèric que 

s’emprarà per a la identificació 

de la persona amb TEA, en 

cas d’emergència. 

 

Quin suport és el més idoni 
per a ubicar el codi 
alfanumèric, en funció de 
les característiques de les 
persones amb TEA? 

Llibres, articles d’investigació,  
representant de comunicació, 
president, psicòloga i famílies  
de l’Associació, i professional 
de les TIC i el TEA. 

1. Qüestionari a famílies (Annex nº4). 
2. Grup de discussió amb la 

representant de comunicació de 
l’Associació i el president (Annex 
nº5). 

3. Entrevista psicòloga Associació 
(Annex nº3).  

4. Entrevista professional de les TIC i 
el TEA (Annex nº6). 

1.2 Dissenyar frases a l’App, 

mitjançant pictogrames, que 

facilitin la comunicació entre 

els cossos de seguretat i la 

persona amb TEA en una 

situació d’emergència. 

Quins missatges cal afegir 
a l’App per facilitar la 
comunicació entre les 
persones amb TEA i els 
cossos de seguretat en una 
situació d’emergència? 

Representant de comunicació 
de l’Associació, president, 
psicòloga i famílies de 
l’associació.  

1. Grup de discussió amb la 
representant de comunicació de 
l’Associació i el president (Annex 
nº5). 

2. Entrevista psicòloga (Annex nº3). 
3. Entrevista professional de les TIC i 

el TEA (Annex nº6). 
4. Qüestionari a famílies (Annex nº4).  
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Taula 6: Relació dels elements de la investigació. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

OBJECTIU 
GENERAL 

OBJECTIU ESPECÍFIC PREGUNTES DE RECERCA FONTS D’INFORMACIÓ INSTRUMENTS 
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 2.1 Participar en la revisió del 

contingut i l’estructura de la 

web i App SOS TEA.  

 

 

Per què l’app i web del projecte 
SOS TEA faciliten la comunicació 
entre les persones amb TEA i els 
cossos de seguretat en una 
situació d’emergència? En cas 
contrari, per què no la faciliten?  

Anàlisi d’App’s, professional de 
les TIC i el TEA,  representant 
de comunicació de l’Associació i 
president d’aquesta. 

1. Grup de discussió amb la 
representant de comunicació 
de l’Associació i el president 
(Annex nº5). 

2. Entrevista professional de les 
TIC i el TEA (Annex nº6). 

3. Entrevista al representant de 
l’Associació dels cossos de 
seguretat i d’emergència 
(Annex nº2).  

4. Taula d’elaboració pròpia de 
l’anàlisi d’Apps (taula nº2). 

 

Per quins motius l’estructura i 
contingut de la web i App 
representen facilitat d’ús per a les 
famílies i els cossos de  
seguretat?  En cas negatiu, per 
quins motius no ho fan? 

2.2 Sensibilitzar als cossos de 
seguretat i d¡emergència vers 
el TEA, des d’una perspectiva 
pràctica i vivencial. 

Què cal afegir a la formació 
existent sobre el TEA, que duu a 
terme l’Associació col·laboradora 
en el projecte, per a sensibilitzar 
als cossos de seguretat sobre el 
TEA? 

Psicòloga, representant de 
comunicació de l’Associació i 
president d’aquesta, 
representant de l’Associació 
dels cossos de seguretat i 
d’emergència. 

1. Entrevista psicòloga (Annex 
nº3).  

2. Entrevista representant de 
comunicació de l’Associació 
(Annex nº1).  

3. Entrevista al representant de 
l’Associació dels cossos de 
seguretat i d’emergència 
(Annex nº2).  
 

 

Quines mancances o dificultats 
es troben els cossos de 
seguretat amb la seva pràctica 
en col·lectius desfavorables, com 
són les persones amb TEA? 
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4.1 Justificació dels instruments 

Abans de concloure els instruments de la investigació, es va fer una relació entre els 

objectius, les preguntes de recerca i les fonts d’informació, tal i com es veu reflectit en 

la taula número 3. Un cop establerta la relació entre aquests tres components es van 

seleccionar els instruments més òptims que permetessin donar resposta tant als 

objectius com a les preguntes de cerca. 

Els instruments utilitzats en la investigació han estat qüestionaris, entrevistes i un grup 

de discussió. Tots els instruments tenen una perspectiva i objectiu qualitatiu sobre la 

mostra, proposant-se recollir informació per a interpretar la realitat i poder-la transformar.  

El primer instrument que es va emprar va ser una entrevista oberta3, dirigida a la 

responsable de comunicació de l’Associació. Aquest instrument qualitatiu, el qual va ser 

emprat com a primera presa de contacte amb l’Associació, va permetre obtenir 

informació relativa a la detecció de necessitats i línies d’investigació en les quals s’ha 

centrat la recerca. Seguidament, es va realitzar una entrevista semi-estructurada4 al 

representant de l’Associació dels cossos de seguretat i d’emergència, per tal d’obtenir 

el seu criteri i perspectiva sobre les necessitats que van donar fruit a l’App SOS TEA. 

Com comenta Martínez (2007) l’entrevista consisteix en una conversa directa, 

intencionada i planificada entre dos persones, en ocasions entre diverses persones, que 

assumeixen rols diferents cada una (preguntar i contestar). A més, l’entrevista pretén 

recollir informació precisa sobre aspectes subjectius de les persones, en aquest cas 

vinculats a l’acció educativa. Crear un clima de confiança permetrà garantir la fiabilitat i 

la validesa de la informació obtinguda.  

Un cop coneguda la necessitat principal fruit del disseny de l’App SOS TEA, es va 

procedir a realitzar una entrevista semi estructurada5 a la psicòloga de l’Associació. 

Gràcies a aquest tipus d’entrevista es va poder extreure la informació desitjada així com 

obtenir-ne de nova i significativa per a la investigació. Al tractar-se d’una estructura 

flexible, les qüestions s’anaven modificant en funció dels dubtes o interessos que 

sorgien. 

En quant a la mostra, s’han aplicat dos qüestionaris6 que han permès conèixer el criteri 

de les famílies sobre aspectes rellevants en els objectius de la recerca, com és el suport 

                                                             
3 Veure l’entrevista a l’annex nº 1 
4 Veure l’entrevista a l’annex nº 2 
5 Veure l’entrevista a l’annex nº 3 
6 Veure ambdós qüestionaris a l’annex nº 4 
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del codi alfanumèric o els missatges per a incloure a l’App SOS TEA. D’aquesta manera, 

el fet de poder obtenir una gran quantitat de respostes ha permès arribar a conclusions 

globals. Seguint a Martínez (2007), el qüestionari implica recollir informació de moltes 

persones alhora amb preguntes i respostes que es poden aplicar sense presencia 

directa de l’investigador/a. A més, permet complementar la informació obtinguda amb 

les altres tècniques, com l’entrevista i l’observació.  

També en relació a la mostra de la cerca, s’ha dut a terme un grup de discussió7amb el 

president de l’Associació i la representant en comunicació d’aquesta. Aquest consisteix 

en reunir un conjunt de persones, expertes o no en un tema, que debaten sobre un 

mateix tema, tot contrastant opinions, punts de vista, per tal de complementar la visió 

plural de determinats grups socials que poden tenir sobre una mateixa realitat (Martínez, 

2007). D’aquesta manera, per mitjà d’aquest instrument es va realitzar una conversa 

entre els diferents membres tractant diversos temes establerts per les investigadores. 

Es va establir un diàleg constructiu, arribant a conclusions entre les diverses parts de 

forma consensuada i igualitària.  

A més, es va emprar una entrevista estructurada8 a la persona experta en tecnologia i 

autisme de la Universitat Rovira i Virgili. Aquest tipus d’entrevista ha permès conèixer el 

seu criteri i valoració sobre aspectes precisos del projecte SOS TEA, de l’autisme i de 

la tecnologia com a eina compensadora per a la inclusió. Així doncs, es va poder seguir 

un fil estructurat en l’entrevista, responent a preguntes concretes i precises.   

 

4.2 Fiabilitat i validesa  
 

La fiabilitat i la validesa de la investigació es preveu a partir de la triangulació de les 

dades obtingudes al llarg de la recerca. La triangulació s’ha previst a nivell de fonts 

d’informació i d’instruments per a la recollida de dades. Seguint a Martínez (2007) la 

triangulació consisteix en el contrast de dades recollides per diverses tècniques, d’entre 

d’altres procediments que es poden dur a terme. 

En la taula número 3 es pot observar aquesta triangulació, la qual dóna sentit a cada 

component i converteix als instruments en recursos fiables per a l’extracció de la 

informació. Per tant, un cop es confirmi la informació obtinguda amb les tècniques i 

procediments de recollida de dades hi ha garantia a nivell científic sobre la fiabilitat i la 

                                                             
7 Veure el grup de discussió a l’annex nª 5 
8 Veure l’entrevista a l’annex nº 6 
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validesa de les dades i per tant, ja es pot procedir a efectuar el seu anàlisi (Martínez, 

2007).  

Pel que fa a les entrevistes realitzades, aquestes han estat validades per el mètode de 

judici d’experts. Concretament, ha estat la psicòloga de l’Associació col·laboradora en 

el projecte i personal investigador de la Universitat Rovira i Virgili qui han protagonitzat 

aquesta validació, després d’obtenir l’explicació de l’objectiu de l’instrument en qüestió. 

Tanmateix, com afirma Corral (2009) aquesta tècnica, a diferència del mètode per 

consens grupal, no contempla la discussió grupal ni l’intercanvi d’opinions entre els 

experts, ja que se’ls hi requereix la informació de manera individualitzada.  

Per una banda, els qüestionaris que s’han passat a les famílies també han estat validats 

per la tècnica de judici d’experts, ja que han estat tres professionals (personal 

investigador de la Universitat Rovira i Virgili) els quals, després d’obtenir la informació 

relativa a l’objectiu de l’instrument, l’han validat i aportat el seu feedback i propostes de 

millora, arran de la seva professionalitat i experiència.  

D’altra banda, els qüestionaris s’han validat per mitjà del mètode del consens grupal, el 

qual, com descriu Corral (2009), consisteix en agrupar a experts en un lloc determinat, 

aconseguint així l’intercanvi d’opinions i informació entre aquests. Aquest mètode s’ha 

dut a terme amb el president de l’Associació i la responsable de comunicació, com a 

pares de fills/es amb autisme i membres apoderats de l’associació.   

Una vegada recollida la informació d’aquests mètodes de validació, s’ha seguit el 

següent procediment (Corral, 2009): 

1. Els ítems que tenien 100% de coincidència favorable entre els jutges o experts, 

han quedat inclosos en l’instrument. 

2. Els ítems que tenien 100% de coincidència desfavorable entre els jutges o 

experts han quedat exclosos de l’instrument.  

3. Els ítems que tenien una coincidència parcial entre els jutges o experts han estat 

revisats, reformulats o substituïts.  
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5. PRESENTACIÓ I ANÀLISI DE RESULTATS 

 

Els resultats de la investigació es presentaran de forma ordenada, seguint els objectius 

establerts en el disseny de la investigació. Concretament, s’analitzaran els resultats de 

cada objectiu específic, a través dels diferents instruments d’investigació emprats.  

Objectiu general: 

1. Participar en el desenvolupament d’una App que faciliti la comunicació en 

situacions d’emergència entre les persones amb TEA i els cossos de 

seguretat. 

 

Objectiu específic: 

1.1 Analitzar el suport adequat del codi alfanumèric que s’emprarà per a la 

identificació de les persones amb TEA en casos d’emergència. 

Per començar amb l’anàlisi sobre el suport adequat del codi alfanumèric es va creure 

oportú saber si les famílies de l’Associació s’han trobat en un cas de pèrdua del seu 

familiar al nucli urbà, i si és així, com el van poder localitzar. Com s’observa en el gràfic 

1 de les 18 famílies, 5 van respondre que “si” i la resta “no”.  

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1: Casos de persones amb TEA perdudes. 

Font: Elaboració pròpia.  

Malgrat que 13 famílies han respost que no han tingut cap pèrdua del seu fill/a, es pot 

observar que si que hi ha hagut casos de pèrdua, fet que demostra la importància i 

veracitat de la necessitat que ha estat fruit de la creació de l’App SOS TEA. Dels 5 casos 
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seguretat, concretament la policia, i els altres 3 han estat trobats per la mateixa família 

amb l’ajuda dels vianants. Pel que fa a l’escenari en què es varen perdre, s’ha pogut 

analitzar que 2 dels 5 casos de pèrdua van succeïr en un esdeveniment multitudinari. 

Els altres 3 casos han estat a causa d’una situació de desorientació o d’escapada 

inesperada de la persona amb TEA. 

 
 

Gràfic 2: Tolerancia al suport del codi alfanumèric. 
Font: Elaboració pròpia. 

Un cop vista la freqüència de pèrdua, el primer aspecte a analitzar, per a poder arribar 

a la conclusió sobre la ubicació del codi alfanumèric, va ser la tolerància a diferents tipus 

de suports que podrien incloure el mateix. Com s’observa en el gràfic 2 les famílies 

valoren molt positivament la polsera, la cremallera de la jaqueta i la motxilla. Aquestes 

dades es veuen recolzades amb un dels aspectes que comenta la psicòloga de 

l’Associació a l’entrevista, la qual afirma que el suport adequat s’hauria de poder 

enganxar a la roba. Tanmateix explica que hi ha casos que es poden despullar i per tant, 

cap dels suports seria adient. Observant el gràfic es pot veure com el collaret ha obtingut 

una valoració molt negativa, fet que concorda amb la resposta de la psicòloga, la qual 

comenta que el collaret és molt perillós, ja que poden patir situacions de crisi i estirar-se 

aquest suport.   

Pel que fa a les respostes escrites per part de les famílies més significatives entorn al 

motiu pel qual la persona amb TEA no toleraria el suport en qüestió, cal destacar els 

motius en relació al suport “collaret” i al suport “tatuatge” que han donat les famílies 

entorn a l’argument pel qual no toleraria el suport en qüestió. Respecte el collaret 

comenten que les persones amb TEA se’l traurien, no el suportarien i una família en 

concret, afirma que es faria mal si el portés. Respecte el tatuatge argumenten que no 

poden tolerar res que estigui en contacte amb la pell i intentarien eliminar-se’l.  
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Gràfic 3: Valoració total dels suports. 
Font: Elaboració pròpia. 

A continuació, s’ha preguntat a les famílies sobre la valoració total dels suports. Tal i 

com s’observa en el gràfic 3, el suport que és més valorat amb la categoria “molt 

adequat” és la polsera. Aquest resultat es veu reflectit també en el grup de discussió, ja 

que els responsables de l’Associació, van coincidir en què la polsera podria ser 

col·locada al canell o bé al turmell, perquè les persones amb TEA la podrien tolerar.  

Pel que fa als menys valorats en la categoria “gens adequat” són els cordons de la 

sabata i el collaret. Pel que fa al primer suport,  la valoració negativa es veu reflectida 

en el que comenta la psicòloga de l’Associació a l’entrevista i els responsables de 

l’Associació al grup de discussió, argumentant que cal tenir en compte l’època de l’any 

com a factor determinant per a la vestimenta que duran  les persones amb TEA, la qual 

afectarà al suport que necessiti estar adherit a una peça de roba en concret, com en 

aquest cas, la jaqueta. Pel que fa al segon suport, el collaret, torna a ser molt mal valorat 

per les famílies per les causes que s’han esmentat anteriorment.  

Com a conclusió, vers la ubicació del codi alfanumèric, la polsera és el millor suport. 

Tanmateix, com comenta la psicòloga de l’Associació i com es parla en el grup de 

discussió, cal tenir en compte que cada cas és únic i, per tant, és necessari localitzar 

aquelles persones que, per necessitats individuals, no puguin tolerar la polsera. És 

necessari però, disposar d’un suport consensuat per tal de poder facilitar la tasca a 

l’agent de seguretat en una situació d’emergència. 
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Un altre dels arguments que recolza la decisió de la polsera com a suport idoni és el 

resultat que mostra el gràfic 4, el qual posa de manifest que la polsera és un suport que 

ja estan utilitzant actualment les famílies per a escriure les dades personals de la 

persona amb TEA. D’aquesta manera, es conclou la tolerància vers aquest suport, així 

com la seva acceptació per part de les persones amb TEA.   

 

Gràfic 4: Ubicació dades de la persona amb TEA. 
Font: Elaboració pròpia. 

Comentar també, com afirma la professional de les TIC i l’autisme, la necessitat de fer 

un treball amb les persones amb TEA en la comprensió de dur la polsera, destacant la 

seva funcionalitat, qualitats i fent-los entendre que no se la poden treure. En relació al 

disseny d’aquest suport, comenta que ha de resultar atractiu per a ells/es, ja que els hi 

generarà motivació per a poder-la dur a sobre. La psicòloga de l’Associació també parla 

de la importància de triar un suport de baix cost, resistent i reemplaçable per si es mulla 

o es trenca. Aquestes condicions concorden perfectament amb la conclusió de la polsera 

com a suport del codi alfanumèric. 

Objectiu específic: 

1.2 Dissenyar frases a l’App, mitjançant pictogrames, que facilitin la comunicació 

entre els cossos de seguretat i la persona amb TEA en una situació d’emergència. 

Abans d’analitzar com haurien de ser els missatges en la comunicació entre la persona 

amb TEA i els cossos de seguretat en una situació d’emergència, s’ha cregut oportú 

esbrinar si les persones amb TEA utilitzen de forma habitual un sistema pictogràfic per 

comunicar-se. En el gràfic 5 S’observa que 12 persones amb TEA “sí” utilitzen 

pictogrames, en canvi, 6 persones amb TEA no en fan cap ús. Per tant, es conclou l’ús 

habitual d’un sistema pictogràfic de comunicació motiu pel qual cal incloure aquest 

sistema en l’App SOS TEA. 
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En el gràfic 7 es mostra com de les persones que no utilitzen cap sistema pictogràfic 3 

d’elles afirmen “si” haver-ne utilitzat alguna vegada i 3 afirmen que no han utilitzat en 

cap ocasió pictogrames.En el gràfic 6 s’analitza com de les 12 persones amb TEA que 

si que utilitzen sistemes pictogràfics, tant sols 1 no utilitza el sistema pictogràfic del portal 

ARASAAC, la resta si que els utilitzen. Així doncs, aprofitant la familiarització amb el 

portal ARASAAC serà aquest l’idoni per a dissenyar els pictogrames de l’App SOS TEA.  

  
Gràfic 5: Utilització d’un sistema pictogràfic de comunicació. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

En relació al disseny dels missatges s’ha analitzat com haurien de ser, preguntant sobre 

la seva estructura i contingut. Per una banda, l’experta en TIC i autisme ha afirmat que 

els missatges han de ser clars, curts i de forma simple, perquè no se sap com serà la 

persona amb TEA. De la mateixa manera, aquest argument es veu recolzat amb 

l’entrevista a la psicòloga, la qual afirma que l’agent de seguretat es trobarà amb 

persones no verbals o verbals que no són competents (presentant un llenguatge amb 
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Gràfic 6: Ús del sistema pictogràfic del portal ARASAAC. 
Font: Elaboració pròpia. 

Gràfic 7: Ús del sistema pictogràfic del portal ARASAAC. 
Font: Elaboració propia. 
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ecolàlies o poc comunicatiu), afegint la sensació d’angoixa, ansietat o por que podran 

manifestar. Els pictogrames que acompanyin a aquests missatges no haurien de superar 

les 3 imatges, ja que simplificarà la comprensió.  

L’experta en noves tecnologies i TEA comenta també que és molt rellevant que l‘agent 

de seguretat sàpiga utilitzar un vocabulari planer i proper a la persona amb TEA, ja que 

el podrà tranquil·litzar. Per aquest motiu, com es veurà reflectit en els gràfics de més 

avall, s’han analitzat els missatges més freqüents o comuns per les persones amb TEA, 

fet que aconseguirà aquest apropament entre l’agent de seguretat i la persona amb TEA.  

La psicòloga de l’Associació comenta també, igual que la professional anterior, que els 

missatges han de ser simples, incloent com màxim 10 a l’App. Destaca que cal pensar 

en aquells missatges més rellevants i significatius, per exemple, entorn a les necessitats. 

En el grup de discussió es conclou també que els missatges a l’App no haurien de ser 

més de deu. 

En relació als missatges que ha d’incloure l’App SOS TEA es van dividir en tres 

categories: emocions, necessitats i planificació. Aquestes van ser escollides a partir de 

l’entrevista realitzada a la psicòloga de l’Associació. A continuació es detallarà l’anàlisi 

realitzat de cada categoria determinant els missatges més adients per a incloure a l’App.  

 

 

Gràfic 8: Valoració dels missatges categoria “Emocions”. 
Font: Elaboració pròpia.  
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En el gràfic 8, el qual mostra els missatges relacionats amb l’estat d’ànim i com es senten 

les persones amb TEA quan es troben en una situació d’emergència, 11 famílies han 

valorat com a “molt adequat” els missatges “Estic nerviós/a” i “Estic bé”, com a segon 

missatge es troba el de “Tinc por”. Tanmateix, el missatge que valoren les famílies com 

a “Gens adequat” és el de ”Estic bé”. En general es pot veure reflectit com els missatges 

són ben valorats per les famílies i demostra la importància d’incloure’ls a l’App.  

 

 

Gràfic 9: Valoració dels missatges categoria “Necessitats”. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Pel que fa a la relació dels missatges referents al camp de les necessitats, s’observa 

en el gràfic 9 com en el missatge “Vull anar a casa amb la mare/pare/altres” es 

valorat de forma destacable com molt adequat per 12 persones, mentre que només 

1 el valora com a gens adequat o poc adequat i 3 com a adequat. La resta són molt 

ben valorats, fet que demostra la rellevància d’incloure missatges entorn a les 

necessitats físiques de les persones amb TEA. El missatge “Vull anar al WC”, el qual 

ha estat valorat per 2 famílies com a “Poc adequat”, es troba recolzat per respostes 

de les famílies argumentat que es tracta d’una necessitat que els seus fills/es 

realitzaran de forma autònoma i, per tant, no consideraven adient incloure aquest 

missatge a l’App.  
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Gràfic 10: Valoració dels missatges categoria “Planificació”. 
Font: Elaboració pròpia. 

Per últim, el gràfic 10  il·lustra els resultats en relació a la valoració global dels missatges, 

demostra com els missatges entorn als passos que durà a terme l’agent de seguretat 

són rellevants per a les persones amb TEA. Tal i com afirma la responsable de 

comunicació de l’Associació, com a mare d’un fill amb TEA, és molt rellevant que l’agent 

de seguretat pugui comunicar a la persona amb TEA la planificació que es durà a terme 

en la situació d’emergència. El missatge “ara t’ajudarem” es valorat per 13 famílies forma 

destacable com a “Molt Adequat” seguit del missatge,  “anirem al metge” que es valorat 

de per 12 famílies, d’un total de 18, com a molt adequat. Pel que fa al missatge “Ara et 

donarem la medicació”, és el que mostra la valoració “poc adequat” més elevada malgrat 

aquest resultat té una valoració com “Adequat” molt elevada, motiu pel qual també es 

considerarà incloure’l a l’App.  

Com a conclusió, després d’analitzar cada categoria de missatges es pot afirmar que 

tots els missatges són rellevants per incloure a l’App, tal i com es demostra en les 

respostes de les famílies en el qüestionari. A continuació, es mostra el disseny que s’ha 

dut a terme, a través del portal ARASAAC, dels missatges seleccionats, a partir de la 

valoració de les famílies en el qüestionari dels missatges així com les aportacions dels 

diversos professionals (psicòloga, experta en noves tecnologies i TEA, representants de 

l’Associació de famílies amb fills/es amb TEA).   
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MISSATGES DE L’APP SOS TEA 
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Objectiu general: 

2. Col·laborar en la difusió del projecte SOS TEA. 

Objectiu específic: 

2.1 Participar en la revisió del contingut i l’estructura de la web i App SOS TEA.  

Per valorar l’adequació de la App  pel que fa el contingut i l’estructura vers la seva finalitat 

principal, s’han realitzat dues entrevistes i un grup de discussió amb els responsables 

de l’Associació, l’agent que representa l’Associació de cossos de seguretat i 

d’emergècnia i una especialista en noves tecnologies i TEA.  

L’agent que representa el col·lectiu dels cossos de seguretat 

que utilitzaran l’aplicació, afirma que veient el que s’ha 

dissenyat és molt fàcil d’utilitzar i didàctic pels dibuixos que 

s’hi mostren, així com les icones. A nivell de contingut creu 

que la informació es troba a l’abast del policia i permet 

consultar la informació necessària per a la situació 

d’emergència referent a la persona amb TEA. Per tant, 

s’observa com l’agent coincideix amb l’especialista en noves 

tecnologies i TEA, ja que aquesta ha afirmat que un 

funcionament lògic amb un desenvolupament senzill i lliure 

d’estímuls distractors, són algunes de les característiques 

més rellevants per garantir la funcionalitat de l’aplicació.  

Quant a la informació general del TEA que es mostra en la 

següent plana de l’aplicació, l’agent que representa el 

col·lectiu dels cossos de seguretat, ha valorat de forma 

positiva el contingut que hi apareix, ja que des del seu 

criteri no és veu sobresaturat d’informació sinó que es 

mostra de forma clara i concisa, paral·lelament el grup de 

discussió afegeix que caldria incloure un enllaç amb 

informació complementaria i fiable del TEA, per tal que els 

cossos de seguretat tinguin al seu abast més informació. 

L’especialista en noves tecnologies i TEA afirma que la 

fase posterior d’aquest projecte hauria de ser el testeig de 

l’aplicatiu i del portal web amb els usuaris de l’App, en 
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aquest cas, els cossos de seguretat i d’emergències, les famílies i les persones amb 

TEA (pel que fa la part comunicativa).   

Pel que fa a les imatges que conté actualment l’App SOS TEA, 

tal i com s’observa en la imatge, no són les adequades per 

facilitar la comunicació entre l’agent de seguretat i la persona 

amb TEA, ja que no són pictogrames que pertanyen a cap 

sistema de comunicació augmentatiu i alternatiu oficial. Per tant, 

l’especialista en noves tecnologies i TEA ha remarcat la 

importància de modificar aquestes imatges i substituir-les per 

pictogrames del portal ARASAAC.  

Un altre aspecte que va remarcar és la importància d’assegurar-

se que sigui accessible pel que fa als colors, ja podria donar-se 

el cas que el text sobre la imatge no fos prou visible, fet que 

dificultaria la comprensió del missatge i, en conseqüència, la comunicació entre l’agent 

de seguretat i la persona amb TEA.  

En el grup de discussió es va comentar la possibilitat d’afegir a 

l’estructura de la Web de l’App, a l’apartat de les dades 

personals, un ítem en el que aparegui el nom del pare, mare o 

tutor (com s’observa en la imatge, aquesta dada no apareix). 

També es comenta la necessitat d’afegir més d’un telèfon de 

contacte. Des del punt de vista de les famílies, aquest seria un 

valor afegit que aportaria empatia, un tracte proper, així com una 

sensació de tranquil·litat en la trucada de l’agent de seguretat en 

la situació d’emergència.  
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Objectiu específic: 

2.2 Sensibilitzar als cossos de seguretat i d’emergència vers el TEA, des d’una 

perspectiva pràctica i vivencial. 

A través de les entrevistes realitzades es poden analitzar diversos aspectes en relació 

a la sensibilització sobre el TEA i a les millores que hauria de presentar la formació 

actual que duu a terme l’Associació vers els cossos de seguretat. 

En primer lloc, en relació a la sensibilització, el representant de l’Associació dels cossos 

de seguretat i d’emergència, comenta en l’entrevista que la millor manera de sensibilitzar 

al seu col·lectiu és a través de formació. Tanmateix, afirma i emfatitza la importància 

dels impactes visuals a l’hora de fer la formació un cop s’ha dut a terme la part més 

teòrica. Fins i tot ho compara amb formacions vials que han realitzat el seu col·lectiu per 

a sensibilitzar sobre temes vials, comenta que els impactes visuals, a través de 

conseqüències negatives que tenen certes infraccions els hi resulta molt útil per a 

aconseguir un aprenentatge significatiu en els participants de la seva formació. 

D’aquesta manera, compara aquesta metodologia amb la que, per a ell, seria ideal a 

l’hora d’explicar que és l’autisme o com actuar vers una persona amb TEA, però des 

d’una vesant positiva. 

La psicòloga de l’Associació explica a l’entrevista que un factor clau a tenir en compte 

en la formació és la importància d’explicar acuradament què és l’autisme, ja que la 

problemàtica principal gira entorn als falsos mites o tòpics vers aquest trastorn. Comenta 

que aquests mites són molt freqüents amb grups tant aliens a temes psicològics o 

educatius, com poden ser els agents de seguretat.  

En segon lloc, pel que fa a les millores de la formació existent sobre el TEA, es van 

comentar en ambdues entrevistes diversos aspectes a tenir en compte, així com també 

en l’entrevista realitzada a la responsable de comunicació de l’Associació. 

El representant de l’IPA a Tarragona afirma que a la formació li manca una part pràctica 

que els hi permeti aplicar els coneixements i posar-los en pràctica. De la mateixa 

manera, la psicòloga de l’Associació explica que és molt rellevant que una formació 

sobre l’autisme inclogui vídeos o psicodrames, afirmant que “una imatge val més que 

mil paraules”.  

La responsable de comunicació de l’Associació també comenta la rellevància de 

sensibilitzar als cossos de seguretat, tot treballant en les seves emocions. Explica, per 

exemple, la idea de crear psicodrames (un jersei de llana que generi un picor intens, uns 
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cascs amb música elevada i molesta, un olor molt intens, l’elecció del color blau com 

color predominant i/o una cinta als ulls que els hi dificultés la visió complerta) per a 

sensibilitzar a aquests professionals sobre les característiques del TEA, fent que puguin 

viure en la pròpia pell les sensacions la hipersensibilitat d’una persona amb TEA. També 

explica que caldria explicar de forma vivencial el motiu dels bloquejos que poden tenir 

les persones amb TEA, a causa de la seva incapacitat de gestionar les situacions que 

els hi resulten estressants, motiu pel qual poden resultar agressius o conflictius. Afirma 

que es tracta d’un missatge molt important a transmetre de forma significativa ja que en 

una situació d’emergència, la persona amb TEA, pot estar en aquest estat i l’agent de 

seguretat ha de conèixer el motiu i què pot fer.  

Aquesta mateixa entrevistada segueix explicant, com també ho ha fet la psicòloga de 

l’Associació, que la creació de psicodrames seria una molt bona opció, aconseguint que 

els cossos de seguretat i d’emergència puguin viure totes les hiper i hiposensibilitats.  

La psicòloga de l’Associació recalca el valor afegit que aportaria el disseny d’activitats 

de caràcter vivencial per a poder complementar la formació existent, la qual trencaria 

amb la teoria i aportaria dinamisme. Comenta també que la visualització de fragment 

cinematogràfics d’impacte que puguin reflectir característiques de l’autisme com és 

l’organització o l’aspecte sensorial, també resultarien molt significatius.  

Com a pluja d’idees sobre possibles recursos que afavorissin la sensibilització dels 

cossos de seguretat, la psicòloga de l’Associació aporta feedback a diferents propostes 

donades per les investigadores: 

- Enviar impactes visuals per correu electrònic als agents participants a la formació 

sobre el TEA: La psicòloga respon de forma molt positiva argumentant que es 

tracta d’una iniciativa molt interessant que generaria un major impacte en les 

persones que hagin assistit a la formació i, per tant, es podria assolir un 

aprenentatge més significatiu.  

 

- Crear un bloc sobre el TEA i el projecte SOS TEA: La psicòloga comenta que la 

realització d’un bloc no resultaria tant efectiva ja que els agents de seguretat 

haurien d’entrar-hi expressament, de manera que seria un recurs que els hi 

resultaria dificultós per a accedir de forma fàcil i freqüent, tot revisant les diverses 

publicacions, com per exemple ho poden fer amb les xarxes socials. 
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- Crear una pàgina de Facebook amb contingut sobre el TEA i relacionada amb el 

projecte SOS TEA: La psicòloga afirma que aquesta iniciativa és molt adequada 

i positiva ja que es podrien penjar diversos tipus d’arxius i noticies. Reafirma que 

es tracta d’un recurs que no resulta dificultós de retro alimentar i el qual seria de 

fàcil accés pels agents de seguretat.  

Per últim, després de l’anàlisi realitzat sobre la sensibilització als cossos de seguretat, 

s’ha dut a terme el disseny d’uns casos formatius vivencials i pràctics per a poder 

incloure a la formació existent sobre el TEA. Es mostra a continuació el disseny de les 

activitats formatives.  

DISSENY D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PER A LA FORMACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ ALS COSSOS DE SEGURETAT SOBRE EL TEA 

 

Casos pràctics per a la formació 
 

La formació sobre el Trastorn de l’Espectre Autista consta d’una part força teòrica tal 

i com comenta la psicòloga de l’Associació a l’entrevista9, per tant, creu oportú afegir 

un treball més pràctic que faciliti l’empatia dels cossos de seguretat vers el Trastorn 

de l’Espectre Autista. A més, afirma que cal dotar-los de les estratègies necessàries 

a l’hora d’intervenir en una situació d’emergència, per tal d’establir una correcta 

interacció. 

L’objectiu didàctic general de tots els casos és formar als cossos de seguretat sobre 

el TEA i les seves característiques: 

Objectius específics: 

1. Aprendre a interactuar amb persones amb TEA. 

2. Posar en pràctica les habilitats socials (assertivitat, escolta activa i empatia). 

3. Utilitzar l’App SOS TEA en una situació d’emergència.  

Orientació metodològica 
 

Es mostraran una sèrie de casos pràctics als cossos de seguretat i d’emergència, els 

quals hauran de resoldre en grup i seguidament ho hauran d’exposar. Aquest anàlisi 

i reflexió es durà a terme seguint una sèrie de preguntes que es proposen en cada 

cas, per tal de guiar-los en la resolució. Aquest fet farà que es generi un debat entre 

ells mateixos i en el qual, tots podran aportar els seus coneixements a partir de la 

seva experiència i perspectiva.  

                                                             
9 Veure l’entrevista a l’annex nº 1 
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FINALITAT MOMENT OBJECTIUS CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

Formativa  

 

 

Continua - Aprendre a interactuar amb 

persones amb TEA. 

 

- Posar en pràctica les 

habilitats socials 

(assertivitat, escolta activa i 

empatia). 

 

- Utilitzar l’App SOS TEA en 

una situació d’emergència.  

 

- Ha estat capaç 

d’extreure els 

comportaments del cas i 

relacionar-los amb les 

característiques del TEA.  

- Ha mostrat els 

coneixements apresos al 

llarg de la formació sobre 

el TEA. 

- Ha mostrat interès per 

conèixer les 

característiques del TEA. 

 

Taula 5: Avaluació dels casos pràctics de formació. 

Font: Elaboració pròpia.  

                                                             
10 Veure els casos a l’annex nº 9 

Avaluació dels casos 

Per tal de valorar els objectius esmentats prèviament, es seguiran els criteris 

d’avaluació que es mostren en cada cas10. S’emprarà una avaluació formativa, ja que 

serà a través de les respostes dels participants quan les formadores aniran avaluant 

els coneixements assimilats sobre el TEA. 
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TEA (TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA) EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA 

Activitat complementària a la formació sobre TEA 

CAS 1 

Durada aproximada:  10 minuts per resoldre el cas, 5 minuts per exposar  

Objectius específics 

 Identificar les característiques del 

TEA en el cas presentat. 

 Resoldre de forma satisfactòria la 

situació presentada. 

 Reflectir l’ús de l’App en 

l’actuació. 

Continguts específics 

 Característiques del TEA 

o Comunicació verbal afectada 

o Rebuig cap a les persones i 

passivitat. 

o Preferència per activitats 

solitàries 

o Estereotípies motores simples 

(moviments de mans i de dits) 

 Actuacions adequades a una situació 

d’emergència. 

 Funcionalitat de l’App SOS TEA.  

Recursos materials 

 Fitxa d’activitat del cas, folis i 

bolígrafs.  

Descripció  

Es repartirà el cas en qüestió al grup i es deixaran deu minuts per a que el puguin resoldre a 

través de les indicacions de l’exercici. El formador/a passarà pel grup oferint el suport i la 

reflexió necessària per a la resolució del cas en concret. Un cop passats els deu minuts de 

resolució de l’exercici el grup exposarà les conclusions extretes a la resta de grups. 

Criteris d’avaluació 

1. Ha estat capaç d’extreure els comportaments del cas i relacionar-los amb les 

característiques del TEA.  

2. HA mostrat els coneixements apresos al llarg de la formació sobre el TEA. 

3. Ha mostrat interès per conèixer les característiques del TEA.  
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TEA (TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA) EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA 

Activitat complementària a la formació sobre TEA 

CAS 2 

Durada aproximada:  10 minuts per resoldre el cas, 5 minuts per exposar  

Objectius específics 

 Identificar les característiques del 

TEA en el cas presentat. 

 Resoldre de forma satisfactòria la 

situació presentada. 

 Reflectir l’ús de l’App en l’actuació. 

Continguts específics 

 Característiques del TEA 

o Comunicació verbal afectada 

o Reciprocitat socioemocional 

afectada  

o Hipersensibilitat 

o Ecolàlies 

 

 Actuacions adequades a una situació 

d’emergència. 

 Funcionalitat de l’App SOS TEA. 

Recursos Materials 

 Fitxa d’activitat del cas, folis i 

bolígrafs. 

Descripció  

Es repartirà el cas en qüestió al grup i es deixaran deu minuts per a que el puguin resoldre a 

través de les indicacions de l’exercici. El formador/a passarà pel grup oferint el suport i la 

reflexió necessària per a la resolució del cas en concret. Un cop passats els deu minuts de 

resolució de l’exercici el grup exposarà les conclusions extretes a la resta de grups. 

Criteris d’avaluació 

1. Ha estat capaç d’extreure els comportaments del cas i relacionar-los amb les 

característiques del TEA.  

2. Ha mostrat els coneixements apresos al llarg de la formació sobre el TEA. 

3. Ha mostrat interès per conèixer les característiques del TEA.  
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TEA (TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA) EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA 

Activitat complementària a la formació sobre TEA 

CAS 3 

Durada aproximada: 10 minuts per resoldre el cas, 5 minuts per exposar  

Objectius específics 

  Identificar les característiques 

del TEA en el cas presentat. 

 Resoldre de forma 

satisfactòria la situació 

presentada. 

 Reflectir l’ús de l’App en 

l’actuació. 

Continguts específics 

 Característiques del TEA 

o Comunicació verbal afectada 

o Inflexibilitat 

o Ansietat 

o Llenguatge no verbal: Poc contacte 

visual i gestualitat, expressió 

corporal i facial , to de la veu. 

o Tracte inapropiat que pot semblar 

agressiu. 

 Actuacions adequades a una situació 

d’emergència. 

 Funcionalitat de l’App SOS TEA. 

Recursos Materials 

 Fitxa d’activitat del cas, folis i 

bolígrafs.  

Descripció  

Es repartirà el cas en qüestió al grup i es deixaran deu minuts per a que el puguin resoldre a 

través de les indicacions de l’exercici. El formador/a passarà pel grup oferint el suport i la 

reflexió necessària per a la resolució del cas en concret. Un cop passats els deu minuts de 

resolució de l’exercici el grup exposarà les conclusions extretes a la resta de grups. 

Criteris d’avaluació 

1. Ha estat capaç d’extreure els comportaments del cas i relacionar-los amb les 

característiques del TEA.  

2. Ha mostrat els coneixements apresos al llarg de la formació sobre el TEA. 

3. Ha mostrat interès per conèixer les característiques del TEA.  
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6.CONCLUSIONS 

 
Les conclusions es presenten a partir de les preguntes de recerca plantejades a l’inici 

les quals s’aniran responent de manera ordenada. 

Començant amb la primera pregunta de recerca que es plantejava aquesta investigació 

“Quin suport és el més idoni per a ubicar el codi alfanumèric, en funció de les 

característiques de les persones amb TEA?”, es pot concloure que el suport idoni per a 

la ubicació del codi alfanumèric és la polsera, ja que a part d’obtenir uns resultats 

favorables entorn a la tolerància i a la valoració global, es tracta d’un suport que les 

famílies ja estan emprant actualment per a escriure algunes de les dades personals als 

seus fills i filles. Per tal d’emfatitzar aquest suport, es pot prendre com a referència un 

projecte que ha desenvolupat la Federació d'Associacions de familiars d'Alzheimer de 

Catalunya (FAFAC) juntament els cossos de seguretat, utilitzant una polsera de silicona 

de 4,5€ la unitat, com a mètode d’identificació en cas pèrdua o desorientació d’aquest 

col·lectiu (La Sexta, 2017).  

Pel que fa a la segona pregunta de la recerca  sobre “Quins missatges cal afegir a l’App 

per facilitar la comunicació entre les persones amb TEA i els cossos de seguretat en 

una situació d’emergència?”, s’arriba a la conclusió que els missatges de les categories 

“emocions”, “necessitats” i “planificació” són els adequats per a incloure a l’App, si es té 

en compte l’anàlisi dels resultats obtingut. Per fonamentar aquesta idea, en la revisió 

científica vers les característiques del TEA, el manual DSM-5 (2013) destaca la limitació 

que tenen les persones amb TEA pel que fa a les interaccions socials així com la falta 

de comprensió i la dificultat per donar una resposta adequada a cada situació. A més, 

afegeix la inflexibilitat del comportament i l’ansietat i/o dificultat per fer front als canvis. 

Per tant, es pot concloure la rellevància que tenen els missatges referent a les emocions, 

les necessitats i la planificació, per tal de reduir l’ansietat a les persones amb TEA que 

es trobin davant d’una situació d’emergència i hagin de comunicar-se amb els cossos 

de seguretat i d’emergència.  

La tercera de les preguntes de recerca es platejava de la següent manera: “Per què 

l’App i Web del projecte SOS TEA faciliten la comunicació entre les persones amb TEA 

i els cossos de seguretat en una situació d’emergència? En cas contrari, per què no la 

faciliten?”. La resposta a aquesta pregunta no és única sinó que hi ha diversos factors 

de l’App i la Web que faciliten aquesta comunicació. Per una banda, la plana dels 

pictogrames permetrà que s’estableixi una interacció entre els cossos de seguretat i 

d’emergència i la persona amb TEA, tal i com mostra Basil (2017), les persones que no 
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poden comunicar-se necessiten utilitzar algun tipus de Sistema Augmentatiu i Alternatiu 

de Comunicació, com seria en el cas del Trastorn de l’Espectre Autista.  

Els sistemes pictogràfics tenen l’avantatge de permetre la comunicació des d’un nivell 

de comunicació molt bàsic, adaptat a persones amb un nivell cognitiu baix o etapes molt 

inicials, fins a un nivell de comunicació molt ric i avançat, tot i que no sigui tant complert 

com l’ús de la llengua escrita. Els dos sistemes pictogràfics més utilitzats a l’Estat 

Espanyol són: el SPC (Sistema Pictográfico de Comunicación) i el sistema ARASAAC, 

desenvolupat pel Portal Aragonès de CAA  de lliure disposició (Basil, 2017). Per aquest 

motiu, s’ha triat el sistema ARASAAC com el indicat per a aconseguir els pictogrames 

necessaris.  

Per l’altra banda, la plana informativa del TEA, la qual mostra informació sobre les 

característiques, així com els passos a seguir per a dur a terme una interacció, 

augmentarà l’empatia dels cossos de seguretat cap a les persones amb TEA, ja que 

podran entendre les característiques principals d’aquest trastorn i, en conseqüència, es 

trobaran més orientats per saber com actuar.  Observant l’estudi realitzat per Cuesta & 

Hortigüela (2007) a Martínez & Cuesta (2013)  s’observa com les famílies de persones 

amb TEA van manifestar que alguns dels factors que millorarien la qualitat de vida dels 

mateixos serien: la sensibilització, disposar de pautes d’intervenció dirigides a prevenir 

situacions de risc i la disposició de protocols d’actuació davant de situacions de risc en 

els quals s’hauria d’utilitzar una sèrie de pautes a l’hora d’intervenir. Per tant, es conclou 

que les famílies consideren que aquesta informació és molt rellevant i ajudaria a facilitar 

la intervenció dels cossos de seguretat i d’emergència. 

Fent esment a la qüestió, “Per quins motius l’estructura i contingut de la Web i App 

representen facilitat d’ús per a les famílies i els cossos de  seguretat?  En cas negatiu, 

per quins motius no ho fan?. El primer motiu és perquè tal i com s’ha pogut comprovar 

en l’anàlisi de resultats,  l’estructura de l’App és clara amb un contingut adaptat a la 

situació d’emergència i pel que fa a la seva funcionalitat dóna resposta a la necessitat 

inicial manifestada per l’Associació i els cossos de seguretat. A més, segueix a Cabero 

(2007) a García, Garrote, & Jiménez. (2016), els quals defensen que les noves tecnologies 

permeten realitzar les accions de manera més ràpida, automàtica i fiable.  

En relació a la quarta pregunta de recerca: “Què cal afegir a la formació existent sobre 

el TEA, que duu a terme l’Associació col·laboradora en el projecte, per a sensibilitzar als 

cossos de seguretat sobre el TEA?”. Pel que fa a la formació realitzada als cossos de 

seguretat caldria treballar de forma més pràctica i vivencial el tracte que haurien 

d’adoptar els cossos de seguretat en la intervenció en una situació d’emergència vers 
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aquest col·lectiu. Aquesta metodologia d’orientació constructivista, com afirmen (Sunkel 

& Trucco, 2012), es centren en l’aprenent i estimulen la seva autonomia i col·laboració.  

Pel que fa a la cinquena i darrera pregunta de recerca: “Quines mancances o dificultats 

es troben els cossos de seguretat amb la seva pràctica en col·lectius desfavorables, 

com són les persones amb TEA?”; tenint en compte el Pla Estratègic per a la prevenció 

de la violència contra les persones amb discapacitat amb protocols de primera 

assistència i atenció, s’observa que la Direcció General de la Policia té signats una sèrie 

d’acords de col·laboració amb diferents entitats socials, per tal de facilitar la inclusió, 

entre els quals no es troba cap acord amb Associacions de familiars de persones amb 

TEA. (Dirección General de la Policía, 2017). Aquesta absència d’acords pot fer mínima 

o inexistent la sensibilització dels cossos de seguretat vers el Trastorn de l’Espectre 

Autista, per això caldria dur a terme una formació en la qual, a part de realitzar les 

explicacions teòriques corresponents, es realitzés un aprenentatge més significatiu a 

partir de la visualitzar a efectes pràctics el que implica el TEA.  

Cal afegir que, tal i com es mostra en la notícia del portal web Autismo Madrid (2017), 

els cossos de seguretat i d’emergència no estan rebent formació especifica sobre el 

TEA, la qual es considera necessària per a la correcta actuació fins que pugui arribar un 

especialista (psicòleg i/o psiquiatra) o no. Per concloure amb aquesta pregunta de 

recerca, cal recordar com també afirma Autismo Madrid (2017) que les persones amb 

autisme tenen set vegades més possibilitats de ser atesos pels equips d’emergències 

que les persones neurotípiques.  
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7. LÍNIES FUTURES D’INVESTIGACIÓ 

Per finalitzar la recerca es vol oferir futures línies d’investigació per tal de millorar el 

projecte SOS TEA (App, Web i Formació). Aquestes són:  

 Valorar si l’App SOS TEA tindria una bona acceptació per part de les famílies 

amb fills/es amb el Trastorn de l’Espectre Autista al Camp deTarragona. 

 Valorar la funcionalitat a efectes pràctics de l’App i la Web amb els cossos de 

seguretat i d’emergència, les famílies i les persones amb TEA.  

 Incloure un generador de frases a partir del sistema pictogràfic ARASAAC a 

l’App. 

 Dissenyar una plataforma a les xarxes socials o via email, que permeti enviar 

diferents tipus d’articles, audiovisuals, notícies, casos reals o altres materials 

sobre el Trastorn de l’Espectre Autista, als cossos de seguretat i d’emergència, 

principalment. 
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Annex 1. Entrevista responsable de comunicació de l’Associació 
 

L’objectiu d’aquesta entrevista és conèixer la necessitat del projecte SOS TEA, així com 

establir contacte amb els membres de l’Associació.  

Data: 20-02-2017 

Lloc: Tarragona 

  

 Necessitat: 

 

Per què sorgeix la idea del projecte SOS TEA? 

  

La idea del projecte SOS TEA sorgeix en una cafeteria, estàvem el responsable del IPA 

a Tarragona, la psicòloga de l’Associació i la nostra advocada. Estàvem fent un cafè 

parlant sobre la formació en el TEA als cossos de seguretat, i al responsable del IPA se 

li va ocòrrer que podríem fer una App per a poder localitzar els nens amb TEA. Va dir: 

“sempre estem dient que si es perden o s’escapen, qué farem… doncs podria ser una 

bona opció fer una app que pugui solucionar-ho, a través d’un codi QR, identificació 

facial...”. A partir d’aquí vam pensar que necessitaríem algú que ens fes l’App. 

  

La necessitat principal, el problema major, es que si es perd un nen autista no verbal i 

es perd, si algú l’atura, No sap expressar-se, no sap dir quins son els seus pares, no 

sap explicar com es sent. Ens hem trobat amb casos i els cossos han fet tot el que no 

havien de fer. A part, di l’ambulancia el troba no sabrà si l’ha de medicar o no...a causa 

d’aquesta falta de comunicació.  

  

Les escoles també s’haurien de sensibilitzar sobre l’App ja que pot ser que els nens 

s’escapin des de l’escola. Per aquest motiu, les escoles també han d’estar incloses en 

l’App i tenir telefon de contacte.  

  

 Formació 

S’està duent a terme algun tipus de formació sobre el TEA, des de l’Associació? 

  

Des del 2012 que la psicòloga esta fent les formacions sobre el TEA. Quan estigui 

acabada l’App, es farà un pla de formació per a formar sobre l’App. Tot això ho fa l’Esther 

Rovira. Es podria fer alguna cosa diferent, ja que la formació està creada, però es podria 

fer alguna cosa diferent.  
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Podrieu sensibilitzar als cossos de seguretat, fent que empatitzin encara més, tocant les 

seves emocions. Per exemple, una idea podria ser que els policies es posessin un jersei 

de llana que piqués molt per a que poguessin sentir com es sent un nen amb 

hipersensbilitat. També posar uns cascs per tema de la hipersensibilitat acustica o posar 

alguna cosa als ulls per sensibilitzar-los sobre la sensació que tenen les persones 

autistes en la seva visió, de centrar-se només en una part de visió, motiu pel qual es 

giren constantment. O per exemple el tema del color, que no soporten el color vermell i 

els hi agrada anar de blau. Olors molt forts, que podem bloquejar el seu olfacte (per 

exemple flourescents). També podria ser interessant reflectir els seus bloquejos, com a 

consequencia de no saber gestionar algunes situacions. Aquests bloquejos són els que, 

per exemple, poden fer que donin cops.  

  

Fer psicodrames seria una molt bona opció. Heu d’intentar que les hiper i hiposensibilitat 

es puguin viure els cossos de seguretat. Com a pedagogues us aniria molt bé poder fer 

això. Es tractaria que ells mateixos poguessin viure aquestes experiencies. Us haurieu 

de combinar amb Esther Rovira per tal de poder dissenyar els psicodrames.  

  

 App 

 

Què ens pots explicar sobre l’App? 

  

Hi haurà informació sobre diferents aspectes dels nens/es. Com per exemple, què els hi 

pot relaxar, ja sigui una pilota, una cançó… 

  

Miguel Gallardo a fet els dibuixos per a l’App. Portem molt de temps esperant per al final 

de l’App, tenim moltes ganes de que acabi.  

  

Podrieu fer histories social a l’app, explicat els passos que seguirà l’agent de seguretat. 

Enlloc de que els policies busquessis cada PEC, doncs que li sortis tota la historia feta, 

per donar resposata a les persones no verbals. Pel que fa als pictogrames que puguin 

incloure l’App, heu d’utilitzar els Araasac. Són els que utilitzen els nens amb autisme i, 

per tant, s’ha d’utilitzar aquest sistema de comunicació.  

  

Podrieu explicar a les families el benefici d’aquesta App, ja que pot haver-hi que es 

mostrin reticents. Benestar social ens va dir que ens ajudaria a difondre l’App per tot 

Tarragona. Seri interessant que fessiu un treball de camp sobre l’accpetació de l’App 
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per part de les families, ja que pot haver-hi que no vulguin donar les dades dels seus 

fills/es, que tinguin aquesta por. Volem que l’App es difongui per tot Tarragona o més 

enllà, no volem que es quedi només a Astafanias.  

  

  

Associació 

 

Respecte a la vostra Associació, ens podries explicar breument les 

característiques principals i els serveis que oferiu? 

  

Porta 50 anys a Tarragona, pionera a les comarques. Sorteix d’uns pares molt valents 

que defensaven els drets dels seus fills  tracta tot tipus de discapacitats psíquiques. Però 

clar, actualment com saps, 1 de cada 50 tenen TEA. Ens hem ajuntat moltes fmailies 

amb TEA, actualment hi ha més TEA, personalment penso això. 

  

Actualment, als 18 mesos ja pot ser diagnosticat. Tenim socis de 40 o 50 anys i el més 

petit es de 18 mesos. Tenim doncs, nens, adolescents i adults.  

  

A l’associació fem programa pare a pare per ajudar a le sfamilies, per tal de coneixer als 

pares i tractar el tema de negació, dol i acceptació, tallers de ioga.... Als nens també fem 

tallers de gossos, musicoterapia… També tenim el servei de cangurs especialitzats. 

També tenim una advocada, una treballadora social. Som una entitat de caracter 

publica, paguem 30€ a l’any o el que pugui la familia.  
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Annex 2. Entrevista al respresentant de l’Associació de cossos de 
seguretat i d’emergència 
 

L’objectiu de l’entrevista és conèixer el punt de vista d’un professional dels cossos de 

seguretat i d’emergència, per tal d’aportar un punt de vista veraç en els aspectes del 

projecte Sos TEA que afecten al seu col·lectiu.  

Data: 06-03-2017 

Lloc: Tarragona 

 

EXPLICACIÓ DE LA PRESENTACIÓ PP 

  

PARTICIPANTS DEL PROJECTE 

  

En un principi aquest projecte es va crear des d’Associacions sense anim de lucre, en 

aquest cas , que és l’assosciació de pares amb nens amb autisme, i l’Associació que jo 

sóc el representant aquí. Aquesta és una associació internacional de policies que la 

funció principal o el lema és el servei per l’amistat. Fem formació policial, recollida per 

roba per portar-la al Sahara, activitats per exemple com aquesta de crear l’aplicatiu, al 

Nadal visities a les plantes de pediatria per a portar els regals als nens i nenes amb els 

uniformes. Després la URV, ja que necessitàvem a algu que crees el projecte amb 

l’aplicatiu, la Facultat d’Enginyeria. Després els especialistes amb la matèria: la 

psicòloga, l’advocada, la psicòloga dels bombers de la generalitat, protecció civil, un 

psiquiatra i un artista que ha creat les icones i dibuixos. De la URV professors de la 

facultat d’informatica, les dos alumnes d’enginyeria informàtica. La persona de 

l’Admnistració era l’encarregat de servir l’espai del servidor per l’aplicatiu perquè 

necessitàvem algun espai virtual.  

  

PICTOGRAMES 

Els pictogrames ho facilitava la psicologa, per quan els nens es perden. 

  

RECONEIXEMENT 

Sobre el tema del reconeixement , una vegada trobat el nen. Els professionals 

principalment són policies o SEM,, per exemple el SEM a les ambulàncies quan tracta 

amb alguna persona que es muda o altres, tenen una serie de pictogrames (ho dic 

perque he tingut actuacions amb ells i ho he vist) a l’ambulancia ja porten uns 



78 | P à g i n a  
 

pictogrames plastificats i depenent del que volen senyalen el que volen, i afixi es 

comuniquen els de la ambulancia amb el  ferit.  

 

Es vol fer una cosa semblant, amb l’autisme la barrera principal és la comunicació. 

Llavors la manera és que el policies o els del sem identifiquin aquesta persona, primer 

que identifiquin que té aquest trastorn que no sigui que està borratxo, drogat, és a dir, 

que té un problema com aquest. Una vegada identifica’t que té el problema, si està dins 

de la base de dades hauria de portar si mitjançant un codi qr o una numeració als 

cordons de les sabates, això és el que des de la Rovira i Virgili ens havien de confirmar. 

Una vegada amb aquesta numeració introduint-ho, al professional li apareixeria la 

informació d’aquesta persona, el fet d’avisar a familiars. Hi ha informació del grup 

sanguini, d’al·lèrgies, i tu diras: ostres, com a policia tu perquè voldràs saber això. Per 

això vam fer un disseny que depenent de la teva responsabilitat professional tindires 

accés amb una informació o amb una altra. Hi ha la informació que els pares i mares 

donarien sobre aquest nen/a.  

Per exemple, hi ha nens que amb una joguina o una manta és tranquilitzen, altres que 

es despullen, clar tu com a policia si no tens coneixement de tot això i veus  que una 

persona es comença a despullar, l’acabes detenint o a sobre d’ell i li provoqués més 

lesions o problemes. Si tu tens acces amb aquesta informació a part de la formació que 

te donen i estàs sensibilitzat sobre la matèria és un més a més.   

L’explicaicó de casos, com tractar-ho i saber actuar, com actuar i consells i primers 

auxilis. (formació). 

Respecte l’aplicatiu hi ha desde l’accés a l’ordinador i des del telefon mòbil.  

  

 Has vist com ha quedat l’app? 

Vam tenir una reunió farà uns mesos, ara mateix no se com ha quedat. (...) Parlem sobre 

el projecte que estem fent 

  

IMPLICATS 

Teniu coneixement dels implicats , que hi ha: els policies, bombers (bomber operatiu i 

GEM, una unitat especialitzada per gran catàstrofes, que són mig bombers i mig 

sanitaris), protecció civil ( els operatius i voluntaris), el sem. Llavors, cadascú té accés 

a una informació, per exemple a nivell de policies (...explica la taula de la 

contextualització) no necessiten informació de medicació, ni de tractament psiquiatrics. 

Primer perquè jo n’entenc de medicina ni de fàrmacs, ni el bomber bàsic, en canvi el 

bomber del GEM si que necessita aquesta informació. Protecció civil tampoc la 

necessitaria. 
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 → Les dades de la medicació, com has dit que sol podrà accedir el SEM, no has 

considerat per exemple que  també seria interessant saber abans de que arribi el 

sem saber quin tipus de medicació o depèn de la situació poder-hi accedir amb 

aquesta dada? 

No la necessito, no li puc donar cap utilitat. Mai donaré medicació a ningú, com a policia, 

a la formació de primers auxilis t’ho diuen de no donar cap medicació. Abans ens 

esperem i quan arribi el SEM com que també portarà l’aplicatiu li dic el codi alfanumèric 

en qüestió, entraran a l’app ho veuràn i llavors ja actuaran. Jo mai donaré una medicació 

a algú. 

  

1.    Com i per què va sorgir la necessitat de realitzar el projecte Sos TEA? 

  

L’Alejandra i jo vam muntar una xerrada de com actuar els cossos d’emergència en 

casos d’autisme, allí al Port de Tarragona, allà parlant del tema se’m va ocórrer per què 

no muntem aquest aplicatiu, després vam començar a crear el tema. Fent el break, ho 

vam comentar amb tots els professionals d’ajuntar-nos i va ser una mica l’inici d’aquest 

aplicatiu. L’Alejandra va fer el contacte amb la URV o la Diputació, després vam 

presentar-lo a la  universitat el projecte van accedir a fer-ho, es va demanar a la diputació 

també que col·laboressin amb nosaltres.  

  

→ Però quina va ser la necessitat real, per que vau dir hem de fer una aplicació 

que doni resposta a que? 

A l’atenció que reben els nens amb autisme per part dels serveis d’emergència, clar 

aquella xerrada que va sorgir em va fer pensar: una formació no t’acabarà d’ajudar, com 

a minim a identificar-ho si, però ajudar en el dia a dia no. Ja que des de la pell com a 

policia de carrer, no nomes treballo amb autistes, treballo amb gent drogada, gent amb 

alcohol, gent amb trastorns psiquiarics i clar el saber identificar segur, però segur que 

se’m oblida com treballar amb ells i vaig pensar perquè no es podria crear un aplicatiu 

al mòbil on tothom el te a l’abast per una vegada identificat donar una serie de passos 

a seguir amb el telefon mòbil 

  

  

 

2.   Qui va realitzar la demanda a la URV? 

  

(no li vam preguntar, està contestada amb l’anterior) 
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3.   Des del teu punt de vista com agent de seguretat, quina creus que és la 

problemàtica amb la que es troba un professional del teu tipus respecte la 

interacció/actuació amb una persona amb TEA? 

  

Primer saber-lo identificar i després com actuar.  

  

4.   Com sensibilitzaria als cossos de seguretat vers el TEA? 

Amb formació, si no tens els coneixements no pots sensibilitzar. A base d’impactes 

emocionals s’interioritza, un cop ja s’ha educat. Per exemple, vaig estar una temporada 

amb l’educació vial dins de la guardia urbana, a un nen de tres anys si que li pots 

ensenyar a creuar els passos de vianants, els colors del semafor, anar agafat de la ma 

dels pares. Però a nois i noies de 16 i 17 anys com els hi ensenyes a no conduir sota 

els efectes de l’alcohol, que vam fer: vam crear impactes emocionals ja que no 

educavem. Amb això que vam aconseguir, doncs portar una persona de l’Institut 

Guttman, victima d’un accident i que estava amb cadira de rodes. Ells explicaven des 

del seu punt de vista que li va provocar l’accident de trànsit i les conseqüencies de tenir 

un accident de trànsit quan la seva dona estava embarassada de la seva segona filla 

(no podia ajudar-la, no la podia agafar, no podía abraçar-la, no li podia lligar els cordons, 

no la podia portar a l’escola, etc). 

Tot això va fer que als joves els hi crees un impacte emocional, amb aixo no 

aconseguiem que la gent no begues alchol, sinó que el que aconseguiem era que quan 

anant borratxo o sota els efectes de les drogues i hagues d’agafar el ciclomotor (que és 

el que sol agafar amb aquesta edat) pensessin amb el José Luis. Amb això, no estic 

dient que amb la policia haguem de crear un impacte emocional negatiu d’aquestes 

característiques però si que a vegades explicant la teoria i, a més a més, portar amb 

algu que expliqui una mica i/o sensibilizi sobre aquesta part. 

  

5.    Les formacions que han rebut al llarg dels darrers anys sobre el TEA, creu 

que han resultat efectives? Afegiria o milloraria algun aspecte? 

El que faltaria a la formació seria la part més pràctica, tot aprenentatge ha de tenir una 

teoria i una pràctica. La teoria si que la tens però perl molt que la expliquis si jo no ho 

vec o ho practico, no faré res. S’espera que quan ja estigui l’aplicatiu fet anar a cada cos 

policial a fer la formació del que és el trastorn i amés a més del que és l’aplicatiu i posar-

ho amb pràctica.  
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→ Hi ha algun cas d’algun company/a que gràcies aquesta formació s’hagi trobat amb 

algun cas amb autisme i hagi pogut tenir una interacció bona? 

  

Per exemple farà deu dies vam tenir una sortida, d’un avi que va trucar a la guardia 

urbana de que el seu net que tenia autisme, havia pujar damunt d’un arbre i s’estava 

intentant ofegar. Vam anar ràpid, però resulta que quan vam arribar ja havien aconseguit 

despenjar-lo i havia marxat i no vam poder actuar. Però malgrat això, la paraula Autisme 

ja la vam anomenar.  

Un altre cas, un company de Salou farà uns anys va tenir una experiència: truquen d’una 

botiga de roba al migdia, dient que hi ha un adolescent borratxo als vestidors. Ell va cap 

allà i veu que aquell adolescent de 17 o 18 anys no estava borratxo, si que li veia un 

comportament estrany no sabia el que era l’autisme però resulta que al final el que tenia 

era autisme. El van portar al CAP era estranger, no havien trobat als seus pares, però 

el policia   li va agafar la mà al noi va crear una mica de vincle amb ell i fins que no van 

arribar els pares que eren francesos. Casualitats de la vida, aquest company té un fill 

que té autisme. En   aquell instant no sabia que era autisme però sabia que alguna cosa 

havia. En aquell moment no s’estava fent l’aplicació. Van fer un vídeo explicant-ho. 

  

Formació 

Se’ns va ocórrer fer algun tipus de formació que per exemple un cop assistiu a la 

formació us anessin enviant imputs per tenir una continuació. 

  

Vam tenir el pensament de que el projecte en si es pugues aprofitar per altres col·lectius 

com síndrome de down o qualsevol altre tipus de trastorn, perquè el díficil és crear 

l’estructura  les lletres i les fotos es poden canviar. 

 

→ Disposeu d’algun altre tipus d’aplicació per utilitzar en cas d’emergències, per 

exemple per persones amb alzheimer que es perden? 

  

Dins dels cossos no tenim cap tipus d’aplicació, el que fem nosaltres quan ens trobem 

amb gent perduda per exemple d’alzheimer és buscar-li alguna cadena al pit, als canells 

una polsera o a les butxaques que normalment una persona gran amb alzheimer porta 

una cadeneta o amb un paper escrit  “si em perdo truqueu a..” Clar si tot això es 

centralitza amb un únic aplicatiu, la qüestió és que ni hagi un, perquè el que passaria si 
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he de tenir per exemple 8 aplicatius perquè hi ha 8 trastorns o es facilita l’ús i s’agilitza 

o serà difícil de portar a la pràctica.  

  

   

6.   Quines són les funcions, a nivell social, dels cossos de seguretat? 

La nostra funció a nivell policial, també a nivell de bombers, o sem, hem de ser psicòlegs, 

bombers, policies, fontaners, veterinaris, hem de fer de tot i tenir una eina com aquesta 

ens facilita la feina moltíssim, a part de que es dona un bon servei. Però clar tot ha d’anar 

complementat amb una formació i una pràctica.  

  

7.   Creu que la identificació d’una persona perduda amb TEA,  mitjançant el codi 

alfanumèric és l’adient, en cas negatiu, quina seria la millor? 

Sí, crec que és bona opció ho trobo bé. Sempre i quan s’expliqui que aquest nombre 

s’utilitzarà per això. Perquè ja sigui un codi Qr o un codi alfanumèric, etc. .. si al policia 

no li explico per què serveix no té cap sentit. Aniria millor potser que un codi QR, perquè 

un codi alfanumèric són nombres i lletres, perquè qualsevol policia identificar paraules i 

lletres. Llavors un codi qr pot dificultar moltes vegades . Per exemple, en el cas d’un 

accident de transit amb una persona atrapada dins del vehicle i has d’accedir. Un codi 

alfanumèric des de la distància , si que pots arribar a mig identificar-ho. En canvi un codi 

QR si no estàs a prop no pots, clar depèn del cas. Com el cas que acabo d’explicar, del 

nen que ha pujat a dalt de l’arbre, com l’identificació jo amb un codi QR, en canvi potser 

si que puc veure  el codi alfanumèric i identificar-lo millor.  

 

ANÀLISI DEL MATERIAL  MULTIMÈDIA 

 

8.    Creu que la web és fàcil d’utilitzar (navegació pel material), i l’App? 

Si. Tothom avui en dia té mòbil i l’utilitza diariàment, 

 

9.    L’entorn audiovisual de la web (pantalles, animacions, textos) és l’adequat? Què 

milloraria? 

  

(Captura informativa del TEA de l’App)  

Quan vam plantejar-ho ja vam decidir que no havia de ser algo molt carregat, sinó algo 

molt resumit i compacte per no agobiar i que la gent o obvies. Jo ho trobo bé, perquè 

crec que no és ni molt extens ni massa curt, com per no assimilar el que és la informació 

important. 
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Clar està que no serem especialistes en la materia, però com a mínim  tenir quatre 

nocions per recordar la informació bàsica. Per que també, s’ha de dir que no ens trobem 

un cas d’autisme cada setmana, d’aquí la importància de recordar-ho veien la informació 

a l’app sobre el TEA.  

10.  Considera que l’App i la Web estan ben estructurades amb uns continguts adients 

vers la seva finalitat? 

 Si, ho he vist molt pràctic i molt didàctic al haver incones i dibuixos. 

 

11.  Què opina sobre l’adequació de la Web i l’App respecte els cossos de seguretat? 

Si, és molt pràctic. Tenir la informació a l’abast i poder actuar llegint que per exemple, 

donant-li una pilota el nen es tranquilitza, perquè potser amb nosaltres estarà mitja hora. 

Però si aquesta mitja hora pot estar a gust amb un tracte més sensible i evitar una doble 

victimització, millora el servei.  

 

12. En general com valoraria el projecte Sos TEA i que en destacaria?  

  

Molt bé. L’aplicació no solament s’ha de veure des del punt de vista que el nen es perdi 

potser una persona inconscient o no inconscient, que te la trobes pel carrer, o en un 

incendi. Els bombers tenen en compte que els nens amb autisme es poden amagar a 

l’armari, si saps que dins hi ha un nen amb autisme i tu tens el coneixement i la 

informació de que els nens amb autisme tenen aquest tipus de comportaments. Com 

vaig estar al disseny, crec que no caldria afegir cap més informació rellevant, el que hi 

ha ho trobo ideal. 
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Annex 3. Entrevista psicóloga de l’Associació  

Amb aquesta entrevista es vol detectar necessitats i saber les impressions de la 

psicóloga pel que fa a les línies d’investigació de la recerca. 

 

Data: 13-03-2017  

Lloc: Cambrils 

La formació als cossos de seguretat i sensibilització sobre l’autisme 
  
Primer el que és molt important és que entenguin molt bé el que és l’autisme. Un dels 

problemes que hi ha és que hi ha molts tòpics, falsos mites que van en contra del 

col·lectiu, la gent s’imagina una cosa específica que moltes vegades no és. Dins de 

l’espectre hi ha l’afectació més severa i la menys severa, les presentacions són més o 

menys evidents.  

 Quan tu veus un nen amb autisme pel carrer que està molt afectat és molt més fàcil que 

tu detectis que aquell nen té alguna cosa, no necessariament sabràs que és autisme si 

no saps de que va, però és molt més fàcil si ha una afectació severa o una discapacitat 

intel·lectual. Però després hi ha molts nens i adults amb simptamatologies menys 

evidents, però això no vol dir que l’afectació no sigui severa també.  I que a més a més 

de la seva afectació autista no hi hagi una repercussió o una comordibitat, per exemple 

d’’ansietat molt greu. Llavors aquestes són les coses que els hi has d’explicar amb un 

grup tant “forani”, vers el món educatiu o de la psicologia. Que sapiguin que l’autisme, 

no es pot donar una foto. Llavors el ventall és molt ampli i el que s’ha de fer és començar 

per aquí. 

 A vegades quan em demana formació sobre l’autisme es volen vídeos, psicodrames, 

exemples això és important perquè una imatge val mil paraules. Però primer és molt 

important que acotem molt bé el que estem parlant. Jo sóc una gran defensora de que 

necessitem fer formació i necessitem explicar el que és l’autisme (coherencia central, 

funció executiva, processament visual de la informació, la teoria de la ment) després 

saltar amb les comordibitats, com l’ansietat, és una de les coses a tenir molt en compte. 

Per exemple, un noi jove o adolescent gran, que treballa o està estudiant a punt d’entrar 

a la universitat. pot Presenten una ansietat brutal molt ben dissimulada, si tu estàs molt 

ansios i en posen davant una situació que et costarà, per totes aquestes 

característiques, la teva reacció pot ser d’una manera que acabaran trucant als mossos 

d’esquadra i això s’ha d’entendre. No és el mateix un nen que tu el puguis veure saltant, 

aletejant, que una persona adulta que ho estigui passant molt malament a nivell social i 

que el posin sobre pressió i que acabi fent una conducta agressiva i acaben trucant als 



85 | P à g i n a  
 

mossos. Això és molt important i diferent de com s’acostumen a fer els treballs, o es fa 

molt per la teoria o molt per la pràctica. Jo crec que s’ha de fer una barreja de les dues 

i s’ha d’acotar molt bé que és l’autisme i que vol dir ser autista, i que vol dir moltes coses. 

Les característiques de base hi és amb tots, el que és diferent és la manifestació. Aquí 

és on s’ha d’entendre el que és l’autisme, ja que pot haver un que li pot agradar molt 

parlar només del que li interessa i un altre que si parla té una gran ansietat.  

→ Li expliquem el nostre treball 

  
Heu fet formació sobre l’aplicació? 
  
No n’hem fet, el que seria interessant es que féssiu la formació sobre l’aplicació, com 

utilitzar l’aplicació. Seria dissenyar-la i després qui la faci que la dugui a terme. Per 

aquest any no hi ha cap formació prevista enmarcada dins del projecte, si es fes una 

altra formació sobre l’autisme seria interessant que vosaltres afegíssiu alguna cosa més 

de caràcter vivencial, psicodrames, referent a les dificultats sensorials.  

 La formació que faig amb els mossos i els cossos de seguretat, no parlo exactament de 

totes les dificultats sensorials, però si que les anomeno. Podríem parlar també sobre 

altres dificultats com per exemple, si ets no verbal i et perds en un centre comercial i 

que no podem parlar, potser vosaltres podríeu fer tota aquesta part més divertida 

després de la teoria, posant exemples.  

Us passaria la presentació de la formació que he fet i preparar alguna activitat respecte 

les dificultats sensorials. La formació dura tot un dia de matí i tarda, i, hi assisteixen 

mossos, policia, bombers, guàrdia civil, policia portuària i sem . Unes 200 persones a 

cada formació. 

Per exemple hi ha un tros que poso de la pelicula “Rayman”, abans era la única pel·lícula 

al món que sortia un autista. Llavors tothom va pensar que tots els autistes eren com el 

protagonista de la pel·lícula (molt llest va al casino i guanya molts diners) Hi ha un tros 

en aquesta pelicula que ensenya la sobrecàrrega sensorial que de vegades ells 

pateixen. És una escena en que hi ha un accident a la carretera i al sonar  les sirenes 

de la policia i les ambulàncies, el personatge es posa molt nerviós, baixa del cotxe i es 

comença a autolesionar, vol marxar. Es un moment que dóna una idea sobre com 

pateixen la sobrecàrrega sensorial que de vegades els hi ve donada per una situació 

complicada per a ells.   
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Si busqueu fragments d’altres pel·lícules trobaríeu més situacions. Per exemple 

“Temper”. La de “Maria y yo”, mostra un cas més sever i mostra molta simptamatologia, 

però realment no veus que vol dir tenir autisme dintre del cap. Buscar unes quantes pelis 

i mirar fragments que reflecteixin aspectes com l’organització, l’aspecte sensorial. Podeu 

buscar casos sobre Sobrestimulació sensorial en nens amb autisme.  Aquesta activitat 

seria un complement a la formació i es faria de forma més dinàmica per trencar la teoria.  

  
Feu seguiment després de realitzar cada formació? 
  
No, no fem seguiment. Però hi hagut gent que s’ha posat en contacte per demanar 

pictogrames, havien uns bombers de la Ràpita que es van posar en contacte per 

demanar pictogrames. El tema pictogrames, fer un taller sobre com treure els 

pictogrames. Estaria molt bé també poder fer un taller de pictogrames a partir de casos 

pràctics, també el buidatge de trossos de pel·lícules que hem comentat. Valoreu les 

diverses idees i escolliu les que més us interessin. Això de fer un buidatge de les 

pel·lícules estaria bé, per tindreu per altres formacions. Jo crec que amb una formació 

com la dels cossos de seguretat seria interessant d’afegir-ho.  

Estàvem pensant, que ara això s’està fent molt, fer un seguiment després de la 

formació, al llarg d’un any els hi vas enviant missatges per mail o a una pàgina a 

facebook que posin m’agrada, on cada setmana es pengen materials que 

sensibilitzen sobre l’autisme als cossos de seguretat.    

 És una idea molt interessant fer un seguiment pensant una serie de materials que 

impactin amb els assistents a la formació. Les pàgines com “El sonido de la hierba al 

crecer”, “Aspau”, reenviar el material que publiquen aquestes pàgines a les xarxes 

socials pot crear un impacte i sensibilitzar sobre el col·lectiu.  Fer un bloc potser no 

resultaria tant efectiu perquè ja hi has d’entrar, però jo per exemple, no tinc temps per 

entrar a tots els blocs que m’interessen i revisar el que publiquen.  

  
També els hi podria arribar per correu electrònic i si els hi interessa s’ho miren i 
sinó quan tenen temps ho poden veure.  
  
O inclús fer una pàgina de facebook on vosaltres agafaeu les coses que trobeu d’altres 

llocs, que no porti molt de temps per fer-ho. On tant sols obres la pagina poses el títol 

mateix de la App. Hauria de ser una pàgina que fos sols de la formació del projecte. 

Llavors dir que si amb aquest facebook ens poses m’agrada, i el que farem que durant 

un any intentarem fer una mica de seguiment del que hem fet avui sense agobiar-vos 

molt però enviar-vos coses que pensem que poden ser interessants per a vosaltres. Un 
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cop a la setmana, per exemple. Pot ser informació, noticies del diari o articles, vídeos. 

Per exemple, a Salou va sortir publicat al diari de que es va cridar a la policia perquè en 

una botiga deien que havia un adolescent ebri i resulta que tenia autisme. Escolliu el 

que sigui més innovador i atractiu per poder fer-ho. 

Quina definició actual sobre l’autisme o informació d’autors que no ens pot faltar 
a la bibliografia del nostre treball? 
  
Amb una definició de l’autisme s’ha de parlar de trastorn neurobiològic que dura tota la 

vida, és un espectre i que té una varietat de simptamatologia. Té unes característiques 

comunes dins de l’espectre però la manifestació pot ser molt diferent. El DSM 5 parla de 

simptamatologia i no de causes, el que parla el DSM 5 és el que fem servir per 

diagnosticar el que veiem. El que no pot faltar són els aspectes biològics anteriors que 

us deia (la funció executiva, la coherència central, la teoria de la ment, els pensadors 

visuals i les dificultats sensorials) avui en dia els professionals que treballem amb 

autisme són els aspectes que mirem.  

 “Pensar/pienso en imagenes” de la Temper Grandim  

Rita Jordan, és un gran referent en autisme.  

Iona Wing, va parlar d’espectre perquè no havia un fenotip, era molt ampli.  

ASD “Autistic Spectre Disorder” 

  
Has de fer algun taller més amb l’Associació?  
  
He de fer un taller pels pares, però encara no està concretada la data.  
  
Quins suports serien els més adients per què els nens i persones amb TEA portin 
el codi alfanumèric al cos? 
  
Jo crec que el millor és res que estigui en contacte amb la pell. Als EEUU fan una 

etiqueta als cordons de les sabates, una etiqueta al cordó de l’anorac. Al coll no, es molt 

perillos ja que poden tenir “rabietes”, s’enfaden, s’estiren. Ha de ser alguna cosa més 

funcional, que no costi gaires diners, que sigui reemplaçable i resistent per si es 

mulla o trenca.  

  

S’ha de tenir en compte l’època de l’any, no és el mateix al hivern que a l’estiu ja 

que canvia la vestimenta. Si va a la roba, el més fàcil seria cosir-ho. Per exemple, 

podiem posar un doble codi, a l’hivern podria anar a la cremallera de l’abric i l’altre cosit 

amb un altre lloc, o enganxat. Abans de tot però, seria conèixer el tipus de nen que 



88 | P à g i n a  
 

tenim al davant, per exemple si tenim un nen que es despulla, s’haurà d’optar per 

un tatuatge.  

  

Hauria de ser en lloc evident, tot i que hi ha famílies que no els hi fa res que sigui 

evident (posant samarretes dient que és autista), en canvi hi ha famílies que ho troben 

molt dur, dependrà de la discreció dels pares. Quan treballava a Anglaterra hi havia nens 

que portaven escrit a la samarreta “no sóc entremaliat, sóc autista” a l’any 1998. 

  

Als EEUU, les famílies posen unes engaxines a les portes o a les finestres de les cases 

perque si hi ha un incendi els bombers quan intervenen sap que aquests nens tendeixen 

a amagar-se i els podrien trobar, si els altres de casa perden el coneixement. Això es 

treballa a la formació dels bombers. Als cotxes tambe en porten enganxades en cas 

d’haver algun accident de transit, els serveis d’emergència ja saben com actuar gràcies 

ala formació rebuda.  

 

Quines preguntes podriem afegir al qüestionari sobre el suport del codi 

alfanumeric? Que creus que podriem analitzar. 

  
En aquest questionari el que es podria preguntar és si el nen té algun tipus de 

sensibilitzat tàctil o algun problema d’hipersensibilitat tàctil que podria fer que decidissim 

un lloc o un altre. Per exemple, una pulsera al peu, si el nen no te hipersensibilitat 

segurament és bastant interessant, ja que el peu és una part que qeuda més allunyada. 

S’hauria de tenir en compte si l’infant té algun tipus d’hipersensibilitat al tacte (exemple: 

si el toquen o li apreten) seria dificil.  

El que es pugui enganxar a la roba seria el més apropiat per un nen amb autisme, però 

llavors tenim el que es despulla, per exemple un cas concret, tenia un nen que el que 

volia sempre era escapar-se de l’escola i després d’escapar-se es despullava aquest 

nen si hagués portat una pulsera també se l’hagués tret. En un cas aixi, hauriem de 

tenir en compte un apartat d’accepcions, és a dir, hauria d’haver una part que 

identifiques els casos especials. Potser no seria possible que tots portessin el 

mateix, ja que cada cas és diferent, però hauriem de tenir en compte dos o tres 

opcions, perquè el policia no estes alli molta estona mirant-se’l de dalt a baix, ha 

de ser una cosa evident.  

  

S’hauria de tenir en compte el material de la pulsera (cotó, goma..) S’haurien de 

proposar diversos suports en el qeustionari, per tal de que les famílies puguessin escollir 

quin s’adaptaria millor al seu fill/a. 
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Hi ha molts nens i nens que els hi agraden les etiquetes i sobretot els hi agrada 

arrencar-les i treure-les. Hauria de suportar també el material de la pulsera. Heu 

de tenir en compte que és dificl fer-ho bé per tothom, cada nen és diferent, però 

hem d’acotar perque sino no podem esperar que els policies busquin en una 

situació difícil.  

  

Com fer les histories socials, quines frases podríem incloure? 
  
Heu de saber com heu de fer les frases i com les ilustreu. Us recomano buscar frases 

simple no moltes, heu de pensar quines són les més importants. Com per exemple, 

trucar a la mama (algo relacionat amb contactar amb la família). S’ha de tenir en compte 

les persones de funcionament alt o baix. Referent a coses de necessitats (tinc set, em 

trobo malament, m’han fet mal). El que és important és tenir el contacte amb algu que 

conegui aquesta persona, hi haurà d’altres que no seran capaços comunicar-se amb 

aquesta ajuda. No en faria moltes, unes deu. El que si que es important és que heu de 

simplificar molt les frases, estem pensant que tindrem entre mans a una persona no 

verbal, verbal que no és comptent (ecolalica, no sap utilitzar el llenguatge de manera 

comunicativa) una verbal que esta amb molta ansietat o té por. La comprensió en 

general serà baixa. La frase ha de contenir paraules claus, ser curta i simple i posaria 

un pictograma, com a molt dos.  

Es podria posar un generador d’històries socials a l’aplicació. A vegades amb el 

pictograma sol ja en tenim prou, però si podessim incloure el generador de frases per 

fer històries socials, seria una millora. No podeu dir històries socials ja que no és 

exactament el que estem parlant. Una història social ha de tenir una serie d’elements 

determinats i no necessariament una frase sola tindrà tots aquests elements. El que 

aportarieu vosaltres seria un generador de frases. Fent frases no estareu fent 

necessariament histories socials, per això no ho dieu així perquè hem de ser rigurorsos.  

Amb els pictogrames que teniu podeu generar frases per facilitar la comunicació, perquè 

hi hauran nens que necessitaran pictogrames per comunicar-se i d’altres que amb el 

generador de frases ja es comunicaran. Buidatge de pelis per afegir a la formació, per 

sensibilitzar als cossos, aniria molt bé.  

La tecnologia com a element compensador, saps algunes apps d’autisme? 

Actualment hi ha moltes app al mercat per treballar les diferents àrees afectades per 

l’autisme com: l’atenció, la teoria de la ment, la comprensió lectora,etc. Faros (magazine) 

de l’Hospital Snat Joan de Déu (s’ha de mencionar) UNIM , son el centre de referencia. 

La sonrisa de Arturo. Aprendices visuales. 
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 Annex 4. Qüestionaris a les famílies 
 

QÜESTIONARI SOBRE LA UBICACIÓ I SUPORT DEL 
CODI ALFANUMÈRIC PER A LA IDENTIFICACIÓ  

 
Som dues estudiants de Pedagogia que formem part del projecte de l’App SOS TEA, estem fent 

el nostre Treball de Fi de Grau investigant aspectes que es puguin millorar i/o afegir a la 

funcionalitat de l’aplicació i la web en un primer testeig.  

 
Aquest qüestionari és anònim, li demanem que respongui sincerament les següents preguntes 

respecte a la ubicació i el tipus de suport identificatiu que li aniria millor al seu fill/a o familiar amb 

TEA.  

 

1. Si el seu fill/a ha de realitzar una sortida o s’ha de desplaçar a algun 

lloc, on li col·loca les dades personals (nom, adreça, número de 

telèfon) per a què pugui ser localitzat en cas d’urgència? 

 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
2. El seu fill/a s’ha perdut algun cop mentre anava pel carrer?  

 Sí 

 No 

 

En cas afirmatiu, com l’han pogut localitzar i contactar amb vostè? 
Qui va contactar amb vostè? Què va passar? 
 

Mètode de localització: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Breu resum dels fets: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. En aquesta taula es mostren una sèrie de suports on es podria 

col·locar el codi alfanumèric. Voldríem que avalués aquests suports, 

tenint en compte les necessitats i/o característiques del seu fill/a. 

 

SUPORT El seu fill/a toleraria 
aquest suport?  

En cas negatiu, expliqui breument, per 
quin motiu el seu fill/a no toleraria el 
suport? 

VALORACIÓ 
TOTAL 
(Selecciona la 
valoració) 

Polsera  Sí   

 No 

 1 Gens adequat 
2 Poc adequat 
3 Bastant adequat 
4 Força adequat 
5 Molt adequat 

Collaret   Sí   

 No 

 1 Gens adequat 
2 Poc adequat 
3 Bastant adequat 
4 Força adequat 
5 Molt adequat 

Cremallera de la 
jaqueta 

 Sí   

 No 

 1 Gens adequat 
2 Poc adequat 
3 Bastant adequat 
4 Força adequat 
5 Molt adequat 

Cordons de les 
sabates 

 Sí   

 No 

 1 Gens adequat 
2 Poc adequat 
3 Bastant adequat 
4 Força adequat 
5 Molt adequat 

“Tatuatge” de henna a 
la pell 

 Sí   

 No 

 1 Gens adequat 
2 Poc adequat 
3 Bastant adequat 
4 Força adequat 
5 Molt adequat 
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Motxilla 
 
 
 

 Sí 

 No 

 1 Gens adequat 
2 Poc adequat 
3 Bastant adequat 
4 Força adequat 
5 Molt adequat 

Altres (especifiqui amb 
precisió la seva resposta) 
 

 Sí 

 No 
 1 Gens adequat 

2 Poc adequat 
3 Bastant adequat 
4 Força adequat 
5 Molt adequat 
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QÜESTIONARI SOBRE L’ÚS DE PICTOGRAMES PER A 

LA COMUNICACIÓ ENTRE COSSOS DE SEGURETAT I 

PERSONES AMB TEA 

 

Som dues estudiants de Pedagogia que formem part del projecte de l’App SOS TEA, estem fent 

el nostre Treball de Fi de Grau investigant aspectes que es puguin millorar i/o afegir a la 

funcionalitat de l’aplicació i la web en un primer testeig.  

 

Aquest qüestionari és anònim, li demanem que respongui sincerament les següents preguntes. 

L’objectiu és esbrinar quin sistema de comunicació alternativa i augmentativa utilitza 

habitualment el seu fill/a o familiar per poder incloure una sèrie de missatges a l’App a través de 

pictogrames.  

 

 

1. El seu fill/a o familiar utilitza habitualment un sistema pictogràfic de 

comunicació? 

 

 Sí 

 No 

 

1.1 En cas negatiu, els ha utilitzat alguna vegada? 

 Sí 

 No 

 

1.2 En cas afirmatiu, el sistema pictogràfic de comunicació que utilitza 

habitualment o que ha utilitzat alguna vegada són els que s’elaboren a partir 

del portal Arasaac? 

 

 Sí 

 No 
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2. A continuació, trobarà una sèrie de missatges que haurà de valorar en funció 

de la seva utilitat/adequació, per a la comunicació entre el seu fill/a o familiar i 

els cossos de seguretat (mossos d’esquadra policia urbana, protecció civil...), 

en cas de produir-se una situació de pèrdua.  

 

Triï en cada missatge una de les opcions que apareixen a la dreta del requadre:  

1 Gens adequat 

2 Poc adequat 

3 Adequat 

4 Molt adequat 

 

MISSATGES VALORACIÓ TOTAL 

EMOCIONS 

Tinc por 1 2 3 4 

Estic cansat/a 1 2 3 4 

Estic nerviós/a 1 2 3 4 

Estic bé 1 2 3 4 

Altres: 

NECESSITATS 

Vull aigua 1 2 3 4 

Tinc gana 1 2 3 4 

Vull anar al WC 1 2 3 4 

Vull anar a casa amb la mare/pare/altres. 1 2 3 4 

Altres: 

PLANIFICACIÓ 

Ara t’ajudarem     

Trucarem a la família 1 2 3 4 

Anirem a la comissaria 1 2 3 4 

Anirem al metge 1 2 3 4 

Ara vindrà a buscar-te la mare/pare/altres. 1 2 3 4 

Ara et donarem la medicació 1 2 3 4 

Altres: 
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Annex 5. Grup de discussió 
 

GRUP DE DISCUSSIÓ 

Informació general 

 

Data: 27/04/2017 

Hora: 15h 

Lloc: FCEP  

Participants: Representant de comunicació de l’Associació, President de l’Associació, Marina i 

Marta. 

Temes a tractar 

 La ubicació del suport que inclourà el codi alfanumèric de cada persona amb TEA. 

o Es mostrarà el qüestionari dissenyat i es concretarà la població/mostra a la qual li 

hem de passar i de quina manera. 

 Anàlisi de l’estructura i del contingut de la web i l’App Sos TEA. 

o Es mostrarà l’estructura final de la web i l’App que han dissenyat les estudiants 

d’Enginyeria Informàtica i es valorarà la seva funcionalitat tenint en compte, les 

necessitats manifestades en la demanda a la URV.  

 Quins missatges utilitzarien les persones amb TEA per poder comunicar-se en una 

situació difícil per a ells/es. 

o Fer un recull de possibles missatges per incloure a la App, a partir de pictogrames, 

per tal de que la comunicació entre la persona amb TEA i els cossos de seguretat 

es produeixi de forma àgil i el més ajustada possible a les necessitats del moment 

de la persona amb TEA. 

 Aspectes a tenir en compte els cossos de seguretat a l’hora d’actuar en una situació 

d’emergència. 

o Preguntar-los sobre que esperen de l’actuació dels cossos de seguretat en una 

situació d’emergència amb persones que pateixen TEA.   

 

Desenvolupament 

Es presentaran els temes de forma ordenada i es comentaran aquelles qüestions plantejades per les 

estudiants, que actuaran com a moderadores. 
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Conclusions  

 

 

 

Valoració del desenvolupament del grup de discussió 

 

 

 

El grup de discussió es troba en el següent enllaç: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B64nHWWVM-sJMERoZHZGQ00zQXc   

https://drive.google.com/drive/folders/0B64nHWWVM-sJMERoZHZGQ00zQXc
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Annex 6. Entrevista especialista en noves tecnologies i TEA 
 

ENTREVISTA ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA 

EDUCATIVA 

 

L’objectiu de l’entrevista és conèixer el punt de vista d’una professional que treballa en 

tecnologia educativa, per tal d’aportar un punt de vista veraç i amb un cert rigor vers el 

disseny i validació dels diversos recursos tecnològics que formen part del projecte Sos TEA.  

 
Data: 9/05/2017 
Lloc: Tarragona  
  
SUPORT CODI ALFANUMÈRIC 
  

1.   Quin sistema d’identificació tecnològic (empremta digital, codi QR, identificació 
facial, codi alfanumèric) creu que és el més adequat per identificar persones amb 
TEA , en cas de pèrdua? 
  
Dels que em dius diria que el codi alfanumèric amb les lletres i xifres. 
  

2.    Dels següents suports per col·locar un codi alfanumèric en persones amb TEA 

quin creu que és el més adient (polsera, collaret, cremallera de la jaqueta, cordons 

de les sabates, marcar la pell amb retolador i motxilla)? 

Hem quedaria amb la pulsera, crec que és molt important fer un treball amb els nens, 

fent-los entendre la importancia de que duguin la polsera, destacant la seva funcionalitat 

i qualitats (se’ls hi ha de fer entendre que no se la poden treure). Per aquest motiu, el 

disseny ha de ser agradable i atractiu per a ells/es.  

 
PICTOGRAMES A L’APP 

 
3.    Quin tipus de missatges hauria d’incorporar l’App per facilitar la comunicació 

entre els cossos de seguretat i la persona amb TEA? 
  

Missatges clars i curts de forma simple, perquè no sabem com serà la persona amb 

TEA.  Que tranquilitzin a la persona utilitzant el seu vocabulari. 

  
4.    Creu que els pictogrames d’Arasaac són eficients? Quins punts febles creu que 

contenen? 
  

Sí. Arasaac és d’accès lliure i té llicencia creative “comon”. A més, són molt flexibles, 

permeten adaptar-se a les característiques i capacitats de cada persona des de nivells 

més bàsics fins a més complexos i rics, pel que fa a la comunicació oral.  
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El portal d’Arasaac està actualitzat, Té un gran ventall de pictogrames, també ni ha en 

català. També permet crear recursos diversos com: calendaris, horaris, agendes, etc. 

  
ANÀLISI DEL MATERIAL MULTIMÈDIA (APP I WEB SOS TEA) 
  
→ Com han de ser les App per a persones amb TEA? 
  

 Plana visual, clara i intuïtiva. 

 Tecles tipus pictograma i no de text. 

 Funcionament lògic amb un desenvolupament senzill. 

 Lliure d’estímuls distractors. 

 Opcions de configuració i de personalització, que permetin ajustar-se a les 

característiques i la situació de les persones amb TEA. 

 Provada o codissenyada per persones amb TEA o famílies. 

  

Molt important, la formació i la capacitació dels destinataris, sobretot els cossos de 

seguretat en l’ús de la App i el tracte amb persones amb TEA.  
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Annex 7. Captures de l’App SOS TEA 
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Annex 8: Web del projecte SOS TEA 
 

A continuació es mostren algunes de les planes més significatives de la web SOS TEA.  

Creació usuari 

 

 

 

 

 

 

      Registre 

 

 

 

. 

 

  

 

Figura 1: Menu principal - Contacte 
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Accés d’un usuari Administrador registrat 
Per accedir a la web hem de donar-li a “Accés” a la plana principal on ens demanarà 

nom d’usuari i contrasenya: 

 

 

 

A l’entrar trobarem el següent: 
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Funcionalitats principals 

Crear un nou usuari al sistema (generar codi) 

 

Una vegada escollim totes les opcions que volem, cliquem a "Crear codi" i ens 

mostrarà una pantalla amb nom d'usuari i el codi de registre que ha generat la web: 

 

Aquest codi es el que utilitzarà l'usuari final per registrar-se a la web. 
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Veure usuaris del sistema: 
 

 

També podem editar la informació de tipus d'usuari amb el botó d'editar que hi ha a 

cada fila: 
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Veure historial d'incidències: 

Amb aquesta opció veurem un llistat de tots els historials d'incidències que s'han creat 

a la web: 
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Annex 9. Casos per a la formació  
 

FORMACIÓ SOBRE EL TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA (TEA) 

Llegeix el següent cas i respon a les preguntes.  

CAS 1: 

S’ha rebut una trucada a la guàrdia urbana de Tarragona informant sobre el cas d’ un nen, de deu 

anys d’edat aproximadament, perdut per la Rambla Nova. Un cambrer se l’ha trobat tot sol, assegut 

en un banc i sense presentar cap tipus de llenguatge, ja que se li ha preguntat el seu nom i on són 

els seus pares, i sembla no escoltar. A més, té la mirada perduda i no intenta establir el contacte. Es 

troba concentrat balancejant-se de forma contina en un banc.  

 

1. Quins són els comportaments que reflecteixen característiques del TEA? 

 Comenta els comportaments i les característiques.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Quines pautes d’actuació seguiries en aquest cas? 

 

 

 

 
 

3. Quins passos seguiries per utilitzar l’App? 
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FORMACIÓ SOBRE EL TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA (TEA) 

Llegeix el següent cas i respon a les preguntes.  

CAS 2: 

 

S’ha rebut una trucada a la guàrdia urbana de Salou, des d’una escola d’educació infantil i primària, 

informant que s’ha escapat una nena de primer de Primària (7 anys) a l’hora del pati. Paral·lelament, 

un jardiner de l’ajuntament mentre estava segant la gespa d’un parc amb el seus companys de la 

brigada, ha donat l’avís de que s’ha trobat una nena reproduint uns sons repetitius i incomprensibles 

en un racó del parc.  

El jardiner s’hi ha acostat per preguntar-li el seu nom, ella li ha contestat, però no ha pogut extreure-

li més informació sobre el motiu pel qual estava allí sola.  

 

 
1. Quins són els comportaments que reflecteixen característiques del TEA? 

 Comenta els comportaments i les característiques.  

 
 
 
 
 

2. Quines pautes d’actuació seguiries en aquest cas? 

 

 

 

 
 

3. Quins passos seguiries per utilitzar l’App? 
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FORMACIÓ SOBRE EL TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA (TEA) 

Llegeix el següent cas i respon a les preguntes.  

CAS 3 

S’ha rebut una trucada als mossos d’esquadra des de l’estació de tren de Reus, explicant que un 

adult d’uns 45 anys d’edat es mostra molt desorientat a l’andana de l’estació. El vigilant de seguretat 

s’ha dirigit a ell per ajudar-lo, i aquest li ha contestat en un to de veu molt elevat i amb una conducta 

agressiva. Li ha parlat de forma poc comprensible i sense prestar-li atenció, mostrant un nerviosisme 

cada vegada més accentuat. 

 

1. Quins són els comportaments que reflecteixen característiques del TEA? 

 Comenta els comportaments i les característiques.  

 
 
 
 
 

2. Quines pautes d’actuació seguiries en aquest cas? 

 

 

 

 
 

3. Quins passos seguiries per utilitzar l’App? 
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