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Consum d’alcohol durant l’embaràs. OMS 2012 



Metabolisme de l’alcohol 

Sense consum d’alcohol 

El metabolisme de l’alcohol 



Metabolisme de l’alcohol 

Amb consum d’alcohol 

El metabolisme de l’alcohol 



Foley, M. (2007). Drug Use During Pregnancy. Retrieved Apr. 1, 2010, from Merck, Whitehouse Station, NJ. Web site: 

http://www.merck.com/mmhe/sec22/ch259/ ch259a.html#sec22-ch259-ch259a-1214.  

Períodes de màxima sensibilitat a l’acció dels tòxics 

Embaràs i alcohol 

http://www.merck.com/mmhe/sec22/ch259/


Les principals alteracions estructurals són:  
     - Microcefàlia 
     - Disminució del volum de la substància blanca i la substància gris 
     - Malformació o agenèsia del cos callós 
     - Reducció dels volums del nucli caudat i de l’hipocamp 
     - Reducció dels volums dels lòbuls frontal, temporals i parietals 

RM 

Alteracions estructurals del SNC 



d) Nen de 14 anys amb cos callós normal; e) nen de 12 anys amb SAF i malformació del cos callós; f) nen 
de 14 anys amb SAF i agenèsia del cos callós 

Alteracions estructurals del SNC 



Criteris diagnòstics del TEAF 

FASD 
Fetal Alcohol Spectrum Disorders 

SAF  
Alt. neuropsicològiques 
Característiques físiques 

Retard de creixement 
ARND (trastorns del 

neurodesenvolupament) 
Alt. neuropsicològiques  
NO alteracions físiques 

ARBD (defectes al naixement) 
Característiques físiques 

Altres malformacions menors 

SAF PARCIAL 
No es manifesten totes les 

característiques de SAF 

Institute of Medicine (IOM) Revised Criteria (Stratton et al. 1996; Hoyme et al. 2016) 



Avaluació neuropsicològica 

Patrón complejo de la conducta o 

disfunción cognitiva 

Examen físic 

Patró d’anomalies facials 

Somatometria 

Retard de creixement pre i/o postnatal 

Història Clínica 

Antecedents mèdics 

Diagnòstic del TEAF 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.terra.es/personal2/rofecus/fotos/lotca.jpg&imgrefurl=http://www.terra.es/personal2/rofecus/paginas/terapia.html&usg=__VnU-Q_zkDBwlX-eJHIQ2FedWNTA=&h=320&w=399&sz=39&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=uy7GuELcVYprwM:&tbnh=99&tbnw=124&ei=t6q0ULvEOczJswas9YDADw&prev=/search?q=tests+neuropsicol%C3%B3gicos&um=1&hl=es&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLG_esES310&tbm=isch&um=1&itbs=1


Diagnòstic del TEAF 



Manifestacions més comunes en el TEAF 

  DE 0 A 3 ANYS  
 Tremolor, irritabilitat i dificultat per calmar-se 
Dificultats en l’alimentació: debilitat en la succió 
Patrons erràtics del son; alteració del son i vigília 
Hipersensibilitat als estímuls visuals, auditius i tàctils 
Retard en el desenvolupament: caminar, parlar, etc. 
Dificultats d’adaptació als canvis, baixa tolerància a la frustració 
Dificultats per mantenir l’atenció focalitzada 

 DE 3 A 6 ANYS  
  Mala coordinació motora i dificultats en la motricitat fina 
 La parla expressiva pot enrederir-se 
 Dificultats d’adaptació als canvis; millor utilitzar rutines 
 No comprenen la relació causa-conseqüència 
 Els costa retenir frases llargues o tasques amb molts passos 
 Dificultats en entendre les dimensions (3D, lateralitat) 

  DE 6 A 10 ANYS  
 Dèficit d’atenció i impulsivitat 
 Dificultats en la interrelació de conceptes i transferència de coneixement d’una situació a 
una altra sense repetició 
 Necessitat d’un recordatori constant en les activitats bàsiques de casa i de l’escola 
Dificultats en l’adquisició d’habilitats socials  
 Dificultats per comprendre el sentit figurat, les bromes, els conceptes abstractes i les 
matemàtiques 



Manifestacions més comunes en el TEAF 

 DE 10 A 13 ANYS  
Retard d’aprenentatge, requerint  adaptacions curriculars 
Dèficits de memòria i d’interrelació de conceptes 
Les bones habilitats verbals, l’amabilitat i les bones intencions sovint emmascaren un 
problema social greu 
Baixa autoestima, baixa tolerància ala frustració, sentiment de ser diferent, etc.  

  DE 13 A 17 ANYS  
 Major absentisme, rebuig escolar i abandonament del món educatiu amb augment 
dels trastorns de conducta a l’escola 
 Impulsivitat, falta d’inhibició i fàcil influència, subjectes a la manipulació i explotació 
per part dels companys 
Dificultat en el maneig del temps i dels diners 
 Dificultats per identificar i etiquetar els sentiments 



Característiques neuropsicològiques del TEAF 



4,9% 

Comorbiditats associades al TEAF 
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Campanyes de prevenció, visites de 
seguiment de l’embaràs, etc. 

NO consum 
alcohol 

100% NO TEAF 
No ttm 

Ttm: antioxidants, factors 
neuroprotectors, retinoides 
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Opcions de tractament  



SOSPITA DE TEAF A L’ESCOLA 

Símptomes externs 

Abstracció la 
major part del 

temps 

Llarg períodes 
de silenci 

Tendència a 
l’oblit 

Ràbia 

Trets facials 

Símptomes interns 

Confusió 

Pregunta coses 
evidents o 
repetides 

Labilitat 
emocional 

Plor 

Aïllament 

Angoixa no 
verbalitzada 

Conductes 
sexuals 

inapropiades 

Autoestimulació 
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Què podem fer a l’escola/aula? 

PLANIFICACIÓ D’UNA INTERVENCIÓ 

Modificació 
de l’entorn i  
expectatives 

Comprensió 
del Trastorn 

Anàlisi 
dèficits i 

fortaleses 

Precoç 

Continuat 

Individualitzat 

Gestió de la 
conducta 



Estratègies d’intervenció | L’ABC del TEAF 

 

ÀSICS 

 · Pensar “aquest alumne no pot” i no “aquest alumne no vol” 
 · Pensar en “fortaleses” i no en “problemes” (visió del dèficit) 
 · Implicar els pares a l’equip; cal anar tots a la una 
 

OMUNICACIÓ 

 · Per assegurar-te que l’alumne/a ha entès una instrucció, pregunta-li que t’ensenyi el 
que s’ha de fer en comptes que ho repeteixi 
 · No donis més d’una instrucció a la vegada, i repeteix-la 
 · Situa la informació que vols que recordi a un lloc visible i accessible 
 · Evita utilitzar el sarcasme, eufemismes o figures retòriques 

DAPTACIÓ 

 · Anima els alumnes a utilitzar les auto-instruccions positives: 
“Puc fer-ho”, “està bé demanar ajuda” 
  · Dissenya un pla amb l’alumne i ajuda’l a identificar quan es 
sent agobiat i què fer (ex. creació d’un racó de calma) 



IDÀCTICA 

 · Dóna instruccions en més d’un format: verbal, visual, etc 
· Fes servir pictogrames de les rutines per ensenyar els hàbits 
 · Utilitza gestos i senyals visuals per als missatges importants 
 · Engrandeix la mida de la tipografia i l’espaiat a les 
presentacions i el material de treball i redueix la quantitat de 
text 

Estratègies d’intervenció | L’ABC del TEAF 

 SPAI 

 · Organitza les taules per evitar distraccions; millor si 
estan a la part de davant de la classe 
 · Col·loca una alfombra o marca el voltant de la taula del 
nen amb TEAF per indicar que aquell és el seu espai 
personal   
 · Mantén l’espai sense sobreestimulació; ambients suaus, 
llum tènue, parets blanques, espais endreçats 

· Molts nens/es amb TEAF són hipersensibles al so, així que pot ser que es 
distreguin amb el tic-tac del rellotge, el moviment de taules i cadires, etc. Per 
això, permet que els nens amb TEAF utilitzin auriculars de música 



Estratègies d’intervenció  

Característiques essencials per garantir un entorn favorable per l’Aprenentatge 



PROJECTE A-PRÈN 

OBJECTIU 
Donar resposta a la manca de recursos existents davant la demanda creixent tant per 
part de les famílies com dels professionals 

El TEAF a l’escola | El TEAF a casa 

METODOLOGIA 
   - Revisió de guies i recursos publicats a nivell internacional  
   - Experiència del Grup de Recerca Infància i Entorn 
   - Col·laboració de l’Associació SAFGroup 



El TEAF a l’escola | El TEAF a casa 

Disponibles a: www.safgroup.org 





El TEAF a l’escola | El TEAF a casa 

Disponibles a: www.safgroup.org 



III Jornades sobre el Trastorn de 
l´Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF) 

 

SÍNDROME ALCOHÒLICA FETAL:  

Un llarg camí per recórrer 

COMITÈ ORGANITZADOR COL·LABORADORS 

*Reconeguda com a Activitat Formativa pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

Dies 2 i 3 de juny 2018  
     

Palau Macaya  
(Passeig de Sant Joan, 108;  08037 Barcelona) 

 

INSCRIPCIONS 

El preu de la inscripció és de 50€ per a no 

socis i 40€ per a socis 

Els tallers per a infants estan oberts tant a 

nens amb TEAF com no (germans, familiars, 

amics, etc.) i tenen un cost de 5€/nen   

El preu inclou: inscripció a les Jornades, 

dinar de dissabte i pauses de cafè de 

dissabte i diumenge 

 

La inscripció quedarà confirmada en rebre la 

transferència al següent número de compte:  

ES83 2100 0287 3002 00809250  

Sala d’exposició: envia’ns el teu pòster, 

projecte o treball audiovisual per 

col·locar-lo a la sala d’exposicions 


