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Els TEAF són trastorns del
neurodesenvolupament


Tot i ser presents desde el naixement, és difícil
identificar els problemes en el funcionament dels nens
amb TEAF fins etapes posteriors del desenvolupament.



No només hi intervé l’alcohol:
 Contribució genètica
En la major part dels
 Factors psicosocials
casos es desconeix.
 Història mèdica



Diferències interindividuals



No hi ha 2 perfils iguals
Importància d’una aproximació multidisciplinar

Trets neuropsicològics
Funcionament
intel·lectual /
cognitiu (QI més
baix)

Atenció /
Impulsivitat
(comorbiditat
amb TDAH)

Memòria i
aprenentatge

Llenguatge

Habilitats motrius

Integració
sensorimotriu

Funcionament
executiu

Habilitats socials i
comportament
adaptatiu

Rendiment
acadèmic
(matemàtiques)

Presa de
decisions

Raonament

Dèficits en el funcionament executiu
Autorregulació

• Dèficit de control emocional, consciència
de la pròpia imatge.

Seqüenciar el
comportament

• Relacions causa – efecte.

Flexibilitat

• Capacitat d’adaptació als canvis.

Inhibició conductual

• Retracció i/o evitació davant estímuls o
situacions noves.

Planificació

• Capacitat per identificar i organitzar els
passos necessaris per a completar un
objectiu.

Relacionat amb el control executiu
Memòria de treball
• Retenir i mantenir la informació a la ment mentre s’hi treballa.

Atenció
• Mantenir i canviar el focus atencional, distractibilitat.

Control motor
• Motricitat fina, coordinació visomotriu.

Dificultat amb conceptes abstractes i llenguatge
• Interpretació literal.

Funció executiva i comportament
Funció executiva

Comportament

Autorregulació, flexibilitat

Ràbia

Planificació, seqüenciació

Desorganització

Flexibilitat, autorregulació

Dificultat amb els canvis

Seqüenciació, planificació

Dificultat per acabar el què es
comença

Inhibició conductual

Conflictes verbals

Planificació

Ineficàcia

Autorregulació

Canvis d’humor, labilitat emocional

Llenguatge i comunicació
Trastorns
motors de
la parla
Dificultats
d’accés al lèxic

Dèficits de
processament
fonològic
Dèficits de
comunicació
social

Dificultats
d’aprenentatge
del llenguatge

Trastorns
específics del
llenguatge

Dèficits en l’ús
del llenguatge

Habilitats Socials
Immaduresa
Diferenciar entre fantasia i realitat
Reconèixer els límits sexuals
Conductes públic/privat
Normes / comportament social

Manipulables / influenciables
Baixa autoestima

Trastorns comòrbids
TDAH
 Depressió
 Trastorn Bipolar
 Esquizofrènia
 Abús de substàncies
 Trastorn del vincle
 Trastorn per estrès postraumàtic
 Trastorns d’ansietat


Dificultat per establir un patró de
característiques



Els dèficits es donen en múltiples nivells.



Dificultat per avaluar tots els dominis.



Pot ser etiquetat com un problema de conducta.

No tot és negatiu!







Amigables
Amables
Tenaços
Treballadors
Intel·ligència creativa








Perseverants
Lleials
Curiosos
Espontanis
Bon sentit del humor

És molt important avaluar les fortaleses:
 Potenciar-les
 Prevenir dificultats secundàries
 Millorar l’autoconcepte

INTERVENCIÓ
“…el centre de qualsevol problema d’obediència és
un problema de competència. Hem de passar
d’interpretar el comportament no-obedient com a
no-competent.” – Jan Lutke

Procés d’intervenció

Precoç
Conductual
Individualitzat
Continuat

Canvi de visió
De pensar “aquesta persona …”

A entendre “aquesta persona…”

No vol

No pot

És dolent

Se sent frustrat/desafiat

És gandul

S’hi esforça

Menteix

Confabula / dóna sentit al món

És mesquí

Defensiu/dolgut/segueix els companys

Resistent

No ho enten

Intenta tornar-me boig

No ho recorda

Intenta atreure atenció

Necessita suport

Actua com un nen

És un nen

Roba

No enten el sentit de la propietat

És inapropiat

No enten les normes socials
Adaptat de Diane Malbin, Trying Differently Rather than Harder.

Claus per a la intervenció




Ajustar les expectatives al perfil neuropsicològic:


Millor interpretació



Suposa més esforç per als educadors

Adaptacions


Alternativa a la frustració

“Si li dius mil vegades i segueix sense entendreho, és que no és ell qui no ho apren”
– Walter Barbee

Pautes de comunicació efectiva
Comunicació efectiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instruccions concretes / tasques per passos
Repetició
Llenguatge específic
Interpretació literal vs. doble sentit
Instruccions grupals vs. individual
“Etiquetar” mal comportament
Recordatoris
Relacions entre tasques (seqüències)
Suport interpretació comportament social
Suport expressió emocional
Ús llenguatge positiu sobre un mateix

Pautes a casa
Supervisió

• Dificultat per relacionar
conducta i conseqüències
pot portar la persona a
situacions
problemàtiques.
• Estructuració de l’entorn
ajuda a minimitzar el risc.
• Practicar rutines diàries.
• Crear un entorn segur.

Estructuració i rutines
• Utilitzar suports visuals durant
les tasques.
• Desglossar les tasques en petits
passos.
• Evitar situacions de
sobreestimulació
(aglomeracions, soroll, etc.)
• Establir sistemes d’organització
(p. ex. etiquetar caixes segons
contingut).
• Crear un espai per a fer els
deures, lliure de distraccions.

Conseqüències i
retroalimentació positiva

Canvis i transicions

• Explicar relacions causa – efecte
(conseqüències de la conducta).
• Explicar el “Què ha de fer” no
només el “què no ha de fer”.
• Reforçament immediat (positiu i
negatiu)
• Establir límits clars i estrictes.
• Separar la persona del
comportament.
• Establir una zona de calma
(“quiet zone”).
• Evitar les “amenaçes” que no es
poden portar a terme.

• Utilitzar elements visuals per
explicar / anticipar canvis.
• Consistència rutines
(minimitzar l’impacte).
• Oferir opcions estructurades
/ limitades per tal de
fomentar la presa de
decisions.
• Utilitzar indicadors
temporals per definir la
durada de les tasques.
• Rutines anticipatòries

El dia a dia
Hiperactivitat

Impulsivitat

• Estructurar activitats.
• Reduïr la quantitat
d’estimulació externa.
• Limitar ús de la TV i videojocs.
• Alternar activitats que
requereixen atenció amb
activitat física.
• Evitar excés de llum, soroll,
objectes…
• Evitar els períodes de
concentració llargs.

• Practicar el concepte de
“torns”.
• Verbalitzar i redirigir la
conducta impulsiva de manera
calmada.
• Utilitzar sempre el mateix espai
designat per a la relaxació.
• Limita les opcions. La
inhabilitat per a escollir
provoca frustració i augment
de la conducta impulsiva.

Habilitats socials
• Ensenyar habilitats socials
mitjançant el modelatge i la
pràctica.
• Fer torns
• Demanar ajuda
• Interpretar expressions facials,
gesticulació…
• Com actuar quan hi ha desacord
• Com prendre decisions
• Aprendre a dir “no”
• Ensenyar comportament social
inapropiat (situar-se massa a prop,
interrompre, no demanar ajuda…)

Sentit de la
propietat
• Ensenyar quines són les
seves propietats marcantles amb la seva inicial.
• Si agafa alguna cosa que
no és seva, explíca-li a qui
pertany (no entris en
discussions)
• Supervisar a dins les
botigues.

Gestió del temps

Gestió dels diners

• Utilitzar elements visuals per
representar períodes de
temps.
• Ensenya a interpretar el
rellotge.
• Relaciona els aconteixements
per crear seqüències de
temps (abans de…)
• Control d’expectatives
(limitacions temporals no
funcionen)

• Les persones amb TEAF no
atribueixen un valor als
objectes.
• Donar diners en petites
quantitats.
• Monitoritzar els possibles
ingressos.
• Practicar l’ús dels diners a la
vida real.
• Limitar l’ús de targetes
bancàries.

INTERVENCIONS EFICACES
“Hem de passar de considerar l’individu com la
causa del problema de què no funcioni un programa
a considerar que el programa no proporciona el
què l’individu necessita per tenir èxit” – Duvobsky

Programes d’entrenament en
habilitats cognitives
Cognitive
Control
Therapy







(CCT)

Objectiu: ensenyar estratègies d’adaptació i gestió
de la informació
Participants: nens/es edat escolar amb diagnòstic
de SAF
Estratègia: incrementar la consciència sobre l’ús
d’estratègies cognitives mitjançant:




Adnams et
al. [2003]





Posició corporal i moviments
Atenció focal
Processament d’informació en un context de
distraccions
Control informació externa
Categoritzar informació

Resultats:



Millora del comportament a classe
Millora del rendiment acadèmic

Programes d’entrenament en
habilitats acadèmiques
Sociocognitive
habilitation
program







Objectiu: millorar la competència
matemàtica i els problemes de conducta
Participants: nens/es de 3 a 10 anys amb
diagnòstic de SAF i SAFparcial
Estratègia:


Nens/nenes TEAF:
Plans individualitzats (PI)
 Adaptacions metodològiques


Kable et al.
[2007]



Pares/cuidadors:




Formació sobre com facilitar l’aprenentatge
d’habilitats matemàtiques dels seus fills/es a
casa

Resultats: millor rendiment en
matemàtiques

Programes d’entrenament en
habilitats acadèmiques
Language
and literacy
training
(LLT)







Objectiu: millora de les habilitats
lingüístiques
Participants: nens/es de 9 anys amb
diagnòstic de TEAF
Estratègia: intervencions a l’aula





Adnams et
al. [2007]

Consciència fonològica
Habilitats lectores

Resultats:





Millora en el reconeixement de lletra impresa.
Millora en la manipulació sil·làbica.
Millora en la lectura de paraules i
pseudoparaules.
Millora en lletrejar paraules.

Programes d’intervenció en la
criança
Parent-Child
Interaction
Therapy
(PCIT)





Objectiu: disminuïr l’aparició de mal
comportament i l’estrès dels pares/cuidadors.
Participants:





Estratègia:



Eyberg and
Boggs
[1998]




Nens/es de 3 a 7 anys amb diagnòstic de SAF.
Pares
Sessions conjuntes (pares i fills)
Tècniques de modificació de conducta
Adquisició d’habilitats interpersonals.

Resultats:





Millora en la relació paterno-filial
Disminució estrès parental
Disminució problemes de conducta en els fills

Programes d’intervenció en la
criança
Families
Moving
Forward
(FMF)





Objectiu: abordar les necessitats familiars, millorar
la percepció d’autoeficàcia dels pares i disminuïr els
problemes de conducta dels fills/es.
Participants:





Nens/es de 5 a 11 anys amb diagnòstic de TEAF.
Pares/famílies/educadors

Estratègia:


Famílies


Olson et al.
[2008]





Educadors




Tècniques de modificació de conducta (anàlisi dels
antecedents)
Tècniques/eines de modificació de l’entorn
Servei de consulta/assessorament

Resultats:



Millora de la percepció d’autoeficàcia parental
Disminució dels problemes de conducta

Programes d’entrenament en
habilitats socials (HHSS)
Children’s
Friendship
Training




Objectiu: adquisició d’HHSS per part dels nens/es.
Participants:





(CFT)

Estratègia:






Frankel and
Myatt
[2003]




Nens/es de 6 a 12 anys amb diagnòstic de TEAF.
Pares
Habilitats de conducta social
Modelatge
Pràctica
“Feedback”
“Coaching” de pares a fills en situacions socials

Resultats:




Millora en el coneixement de la conducta social
apropiada
Millora en HHSS
Disminució problemes de conducta

Programes d’entrenament en
habilitats de seguretat personal
Programa
d’intervenció
en habilitats
de protecció
i seguretat





Objectiu: incrementar habilitats de
protecció/seguretat personal al carrer
Participants:




Nens/es de 4 a 10 anys amb diagnòstic de
SAF i SAFparcial.

Estratègia: mitjançant l’ús de videojocs
Seqüències de conducta
 Normes apropiades
 2 situacions: creuar el carrer i incendi a casa




Coles et al.
[2007]

Resultats:
Millora en el coneixement sobre protecció i
seguretat
 Millora de respostes conductuals apropiades


MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA
ATENCIÓ!

