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EXTRACTE 

 

L’ús de la cançó per a potenciar el desenvolupament del llenguatge d’un nen 

autista és un projecte que pretén donar una visió de la música com a eina per 

al desenvolupament del llenguatge verbal i no verbal dels nens amb diagnòstic 

de TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). Busca també fer una revisió 

bibliogràfica en aquest camp per conèixer i relacionar una mica més aquests 

móns sovint desconeguts. Finalment, presenta un programa d’intervenció 

adreçat específicament a quatre alumnes amb TEA, amb necessitats i objectius 

diferents, amb el pertinent seguiment, anàlisi de les dades recollides durant la 

intervenció, conclusions, i noves vies de treball que es podrien dur a terme. 

 

La canción como herramienta para el desarrollo del lenguaje de un niño autista 

es un proyecto cuyo objetivo es presentar la música como herramienta válida 

para abordar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal de los niños con 

diagnóstico de TEA (Trastorno del Espectro Autista). Igualmente, el presente 

trabajo busca presentar una revisión bibliográfica de ésta materia para conocer 

más a fondo y establecer las relaciones adecuadas en un campo bastante 

desconocido, por lo general.. Finalmente, se detalla la realización completa de 

un programa de intervención dirigido a cuatro alumnos con TEA, con 

necesidades y objetivos diferentes. El seguimiento del programa, el análisis de 

los datos, las conclusiones extraídas y una propuesta de nuevas vías de 

trabajo para el futuro, completan la exposición del presente proyecto. 

 

The main goal of the project Using music and singing as a way to enhance 

language development in autistic children is to present music as a tool involved 

in the development of verbal and non-verbal language in children having a 

diagnose of ASD (Autistic Spectrum Disorder). It is also its aim to make a 

perform a complete bibliographical review on this field in order to get a deeper 
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understanding of these kinds of situations. Finally, we present a therapeutic 

program intended for the treatment of four study cases. These students having 

been diagnosed with ASD feature a varied range of needs and impairments. A 

whole data analysis, including the treatment process, the conclusions reach and 

further ways of research arising from this experience have been duly compiled 

in the present work. 
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1.- INTRODUCCIÓ 

1.1.- TEMA 

El projecte L’ús de la cançó per a potenciar el desenvolupament del llenguatge 

d’un nen autista és una proposta didàctica per a treballar, a través de la cançó 

el desenvolupament del llenguatge, tant parlat com gestual, de nens autistes. 

La proposta està centrada en quatre nens amb trastorn de l’espectre autista, 

als quals he fet una avaluació inicial per a conèixer les característiques 

concretes i necessitats de cada nen, i a partir de les quals he plantejat uns 

materials i activitats per a cada un d’ells. Les propostes i materials estan 

presentats per a cada nen d’una manera personalitzada, ja que al tractar-se de 

nens amb TEA, no podem determinar unes conductes generalitzades sinó que 

cadascú és un món particular. Això fa que hagi partit d’aquí per a plantejar la 

proposta didàctica per a cada nen. 

1.2.- MOTIVACIÓ 

La idea d’aquest projecte va sorgir d’un interès personal i coneixença del tema. 

Des del curs passat que vaig començar a fer pràctiques al Centre Especial 

Carrilet, que és una escola d’educació especial específica per a nens i nenes 

amb autisme (http://ca.carrilet.org/). Això va fer que ja conegués el tema a 

tractar i m’ha facilitat poder posar en pràctica el projecte desenvolupat durant 

aquest curs escolar. 

Des de ja fa molt temps que tinc interessos diversos en nens i nenes amb 

discapacitats, i el curs passat amb l’assignatura de pràcticum vaig tenir 

l’oportunitat de fer observació al Centre Especial Carrilet a les sessions de 

musicoteràpia amb nens i nenes amb TEA. Per a mi era un tema desconegut 

que de seguida em va cridar l’atenció i em va encuriosir, cosa que em va portar 

a buscar i llegir molta informació i llibres sobre l’autisme, el llenguatge i la 

musicoteràpia. 

La meva experiència durant el curs passat al Centre Especial Carrilet va ser tan 

bona que em va animar a voler realitzar el projecte final treballant amb aquests 

http://ca.carrilet.org/
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nens i nenes buscant un enfocament diferent. És per això que vaig voler aplicar 

el treball amb la música per a potenciar i treballar algun aspecte funcional, i 

vaig veure que podia treballar el llenguatge amb alguns dels nens amb TEA. 

Des de l’escola, quan vaig plantejar el projecte i la possibilitat de fer les 

pràctiques allà,  la musicoterapeuta em va donar recolzament i es va mostrar 

interessada en dur a terme la part pràctica d’aquest projecte al Centre Especial 

Carrilet durant aquest curs, cosa que em va animar a tirar-lo endavant. 

1.3.- ESTRUCTURA 

El cos del treball consta de les següents parts principals: 

- Marc teòric: Revisió bibliogràfica. On es revisa la relació de l’autisme 

amb el llenguatge i la musicoteràpia en relació amb el llenguatge i amb 

l’autisme. 

- Metodologia de la part pràctica 

- Programa d’intervenció 

o Disseny del programa 

o Resultats 

- Conclusions finals 
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2.- MARC TEÒRIC: REVISIÓ 
BIBLIOGRÀFICA 

2.1.- L’AUTISME I EL LLENGUATGE 

Què és l’autisme? Definició i característiques 

Etimològicament, la paraula autisme té el seu origen en el grec. L’arrel és la 

paraula grega «autos» que significa «un mateix». El significat, per tant de la 

paraula autisme seria ficar-se en un mateix. (Diccionari etimològic de 

l’Enciclopèdia Catalana, 2002) 

L’autisme és un trastorn neurològic d’origen biològic que afecta a la percepció i 

al processament cerebral de la informació, i per tant interfereix en el 

desenvolupament normal i adequat del cervell afectant les zones de 

raonament, d’habilitat, de comunicació i d’interacció social. 

L’autisme es manifesta en els trenta primers mesos de vida, és un trastorn de 

la intercomunicació i la interrelació i dóna lloc a un deteriorament del 

desenvolupament emocional i cognitiu. 

La definició del trastorn autista, segons el DSM-IV (2000), diu el següent:  

A. Un total de menys de sis punts dels grups 1, 2 i 3 incloent com a mínim dos 

elements del Grup 1, un del Grup 2 i un del Grup 3. 

Grup 1. Alteració qualitativa de la interacció social, manifestada almenys 

per dues de les següents característiques: 

a. Important alteració de diverses conductes de relació no verbals, 

com el contacte ocular, l’expressió facial, les postures corporals i 

els gestos per regular la interacció social. 

b. Incapacitat per desenvolupar relacions amb iguals adequades 

al nivell de desenvolupament. 
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c. Absència de la tendència espontània per a compartir amb altres 

persones diferents interessos i objectes (per exemple, no mostrar, 

portar, o senyalar objectes d’interès) 

d. Falta de reciprocitat social o emocional. 

Grup 2. Alteració qualitativa de la comunicació manifestada almenys per 

una de les següents característiques: 

a. Retard en el desenvolupament del llenguatge parlat, o carència 

total d’aquest (que no s’intenta compensar amb mitjans alternatius 

de comunicació, com gestos o mímica). 

b. En persones amb parla adequada, alteració important en la 

capacitat d’iniciar o mantenir converses. 

c. Ús estereotipat i repetitiu del llenguatge o ús d’un llenguatge 

idiosincràtic. 

d. Falta de jocs de ficció espontanis i variats o de jocs d’imitació 

social adequats al nivell de desenvolupament. 

Grup 3. Patrons de conducta o interessos restrictius, repetitius i 

estereotipats, manifestats almenys mitjançant una de les següents 

característiques: 

a. Preocupació absorbent per un focus d’interès (o varis) restringit 

o estereotipat, atípica per la seva intensitat o contingut. 

b. Seguiment aparentment compulsiu de rutines o rituals 

específics i no funcionals. 

c. Estereotips motors repetitius (per exemple, sacsejar o retorçar 

mans o dits, realitzar moviment amb el cos). 

d. Preocupació persistent per determinades parts d’objectes. 
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B. Abans dels tres anys, es produeix un desenvolupament alterat que es 

manifesta per un retard o un funcionament atípic en almenys una de les 

següent àrees: (1) interacció social, ús del llenguatge per al desenvolupament 

social; (2) ús del llenguatge per a la comunicació social; (3) joc simbòlic o 

imaginatiu. 

C. El trastorn no s’explica millor amb la presència del síndrome de Rett, el 

Trastorn Desintegratiu de la Infància o el síndrome d’Asperger. (American 

Psychiatric Association) (1994). 

 

El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és diagnosticat, en la majoria dels 

casos, durant els trenta primers mesos de vida, en els quals generalment el 

nadó presenta determinats símptomes propis autístics com ara evitar el 

contacte visual, no respondre davant estímuls exteriors ni mostrar respostes 

emocionals. És un trastorn que afecta tres vegades més als nens que les 

nenes. 

La Organización Mundial de la Salud, a la seva Clasificación General de 

Enfermedades Revisión 10ª (CIE 10), el presenta com un trastorn generalitzat 

del desenvolupament definit per la presència d’un desenvolupament alterat o 

anormal, que es manifesta abans dels tres anys i per un característic tipus de 

comportament anormal que afecta a la interacció social, a la comunicació i a la 

presència d’activitats repetitives i restrictives. (Poch, 2002) 

La Confederació d’Autisme d’Espanya (2002) precisa que la manifestació varia 

molt en grau i forma depenent de la persona. Per tant, la idea de pensar 

l’autisme com un continu (espectre) més que amb una categoria única ens 

ajuda a entendre que quan parlem d’autisme i altres trastorns generalitzats del 

desenvolupament estem utilitzant termes comuns per parlar de persones molt 

diferents. 

Actualment, resulta més correcte parlar d’espectre autista ja que hi ha diverses 

síndromes que comparteixen les tres característiques nuclears que defineixen 

l’autisme: 
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- Alteració qualitativa, no quantitativa en la interacció social. 

- Alteració qualitativa, no quantitativa en les habilitats comunicatives. 

- Patrons rígids i inflexibles de conducte i pensament. 

Entre aquests síndromes hi trobem: 

- Síndrome d’Asperger: Es tracta d’un autisme d’alta funcionalitat, tot i 

que es diferencia d’aquest ja que el desenvolupament del llenguatge té 

lloc en l’edat cronològica apropiada (en l’autisme, no) i es caracteritza 

per una certa dificultat respecte la coordinació motora. 

- Síndrome de Rett: Es tracta d’un trastorn neurològic de base genètica 

diagnosticat entre els dos i quatre anys de vida afectant generalment el 

sexe femení. Aquestes nenes pateixen generalment un retard 

considerable respecte el desenvolupament, l’adquisició del llenguatge i 

la coordinació motriu, que sovint es complementa amb un retard mental. 

- Síndrome Desintegratiu Infantil: Trastorn profund del 

desenvolupament que es caracteritza per la presència d’una etapa 

prèvia del desenvolupament normal abans de l’inici del trastorn, per una 

fase de pèrdua de capacitats prèviament adquirides, que té lloc durant 

els primers mesos de vida i que afecta com a mínim a diverses zones del 

desenvolupament, juntament amb l’aparició de l’alteració del 

comportament social i comunicatiu. 

- Autisme Atípic: Trastorn generalitzat del desenvolupament que es 

diferencia de l’autisme perquè el desenvolupament anormal o l’alteració 

es presenta únicament després dels tres anys. 

L’any 1943, aquests trastorn va ser identificat per Ler Kanner, psiquiatra de la 

Johns Hopkins qui observant un conjunt de nens arribà a la conclusió que tots 

ells eren relativament normals pel que feia la seva forma física però que 

presentaven símptomes anormals relacionats amb la falta de comunicació, 

d’integració social, de contacte visual i de resposta emocional. Aquests 

símptomes anormals els va definir com autisme infantil, tot i que el concepte 

d’autisme ja havia estat introduït pel psiquiatra suís, Eugen Bleuer l’any 1911. 
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Leo Kanner i Han Asperger (conegut per la Síndrome d’Asperger) van ser dos 

importants pioners en aquest àmbit ja que foren els primers que publicaren 

articles i tota mena d’informacions tractant sobre el tema durant els anys 1943-

1944. 

Es descriu el nen autista com “aquell que viu al seu propi món”, o com “aquell 

que viu al món normal, però a la seva manera”. La societat actual relaciona 

l’autisme ràpidament amb l’àmbit infantil. Cal que no deixem de banda que es 

tracta d’un trastorn crònic, fet que porta que la persona autista mantingui 

aquesta condició tota la seva vida. 

El TEA acostuma a afectar 1 de cada 6000 infants (Gilbert, 2011), i aquests 

acostumen a ser reservats i tímids amb una gran dificultat a l’hora d’expressar-

se amb el cos, els gestos i l’expressió facial. Malgrat tot tenim la sort de tenir un 

diagnòstic per tal de saber com ajudar el nen. 

Aquests nens presenten una alteració de grau divers en quatre funcions 

cerebrals de molta importància: 

- Zona del desenvolupament 

- Resposta d’estímuls sensorials 

- Llenguatge i capacitat cognitives 

- Capacitat de relacionar-se amb persones 

Abans dels tres anys, es diagnostica, en aquests nens, una anormalitat 

relacionada o bé amb el llenguatge o bé d’intervenció social o pel que fa al joc 

imaginatiu. 

Actualment l’autisme infantil presenta sobretot problemes de comunicació  i 

simbolització, reflectits en tres símptomes bàsics que caracteritzen el nen amb 

autisme: 

1. Dificultat per establir relacions afectives i falta d’empatia. 
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2. Falta de comunicació amb tot tipus de llenguatge: verbal, mímic i 

gestual. Poden no desenvolupar el llenguatge oral i poden no 

comprendre’l. 

3. Dependència de les rutines. No els agraden els canvis, per això 

acostumen a tenir un ventall d’interessos estereotipats. 

A aquests tres símptomes se n’hi poden afegir d’altres que no necessàriament 

han de desenvolupar-se a tots i a cada un dels nens amb TEA, sinó que són 

freqüents en certs casos. Parlem d’agressivitat, insomni, menjar qualsevol 

cosa, sigui comestible o no. 

D’altra banda els nens autistes poden presentar algunes facultats 

extraordinàries com el desenvolupament de la memòria i les activitats 

mecàniques, o ens sorprenen degut als seus talents especials pel que fa a l’art, 

les matemàtiques i la música, n’hi ha que fins i tot tenen una oïda absoluta, és 

a dir, són capaços d’identificar una nota pel seu nom només sentint-ne el so, 

sense cap referència ni ajuda possible. 

 

L’autisme i el llenguatge 

Kanner (1943) destacava un conjunt de deficiències i alteracions en la 

comunicació i el llenguatge dels nens autistes. En articles que va publicar el 

1943 i el 1946 assenyalava l’absència de llenguatge en alguns nens autistes, el 

seu ús estrany en els que el posseeixen com si no fos «una eina per a rebre o 

impartir missatges significatius» (p. 21), i definia alteracions com la ecolàlia 

(tendència a repetir emissions escoltades prèviament, enlloc de crear-les 

espontàniament), la tendència a comprendre les emissions de forma molt 

literal, la inversió de pronoms personals, la falta d’atenció al llenguatge, 

l’aparença de sordesa en algun moment del desenvolupament i la falta de 

rellevància de les emissions. 

Aproximadament un cinquanta per cent de persones amb autisme assoleixen 

un nivell verbal raonable o bo, però la resta tenen gairebé totes un coeficient 

intel·lectual més baix i un nivell més baix de desenvolupament. Això fa més 
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difícil veure la relació entre els sons abstractes del llenguatge i els objectes, les 

persones i els esdeveniments que representen. 

Com que la comunicació verbal és massa abstracta, ens hem d’ajudar de 

sistemes de comunicació visual, en els que la connexió entre els símbols i el 

significat sigui molt més evident. A la vegada hem d’evitar l’ús del llenguatge de 

signes com a forma alternativa de comunicació per a persones amb autisme, ja 

que molts dels signes tenen significats que són quasi tan abstractes com les 

paraules; no existeixen suficients connexions visuals entre el signe i el seu 

significat. En un sistema de comunicació mitjançant imatges, el procés de 

«reciprocitat» també es simplifica, ja que és més fàcil visualitzar-ho. 

Ens trobem també que hi ha persones amb autisme en que, les seves 

capacitats són tan poc desenvolupades, que per a elles fins i tot un dibuix és 

una cosa abstracta, perquè no poden veure la relació entre un objecte pla i 

bidimensional com una targeta, i un de tridimensional, com l’objecte en si. En 

aquest cas és convenient començar a treballar amb objectes. Fins i tot en el 

cas que un no es pugui comunicar massa mitjançant els objectes, es pot influir 

dràsticament en les vides dels nens, si ells se n’adonen que, a través del poder 

de la comunicació, poden efectuar canvis en el seu entorn. 

 

Funcions de la comunicació 

Tots els nens/es, adolescents i adults amb autisme haurien - i necessiten tenir - 

un sistema de comunicació individualitzat. La primera condició és tenir una 

forma de comunicació adaptada a la persona, tot i que això no garanteix que 

existeixi una veritable comunicació. Per a comunicar-se realment, és necessari 

conèixer la finalitat de la comunicació i per algunes persones, és quelcom que 

han d’aprendre. 

Segons apunten Watson i cols. (1989), les funcions més importants de la 

comunicació són les següents: 
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1. Demanar alguna cosa. Aquesta funció es pot expressar de forma verbal 

o no verbal. «Plàtan, si us plau»; una imatge d’un plàtan; un plàtan en 

miniatura... no només es necessari utilitzar paraules. 

2. Sol·licitar atenció. «M’escoltes?», un copet a l’espatlla, un toc a un 

timbre de taula. 

3. Expressar rebuig. «No»; una targeta escrita amb les paraules «massa 

difícil»; un objecte que s’empeny, etc. A vegades, aquesta funció està 

massa desenvolupada i pot ser un problema per als educadors. Si la 

funció està poc o gens desenvolupada, és, fins i tot, un problema més 

gran per a les persones amb autisme. 

4. Fer comentaris (sobre aspectes visibles de l’entorn immediat). Per 

exemple, «un avió» mentre assenyala un dibuix a la taula de treball, 

assenyalar la pilota, el símbol de l’oci... 

5. Donar informació sobre coses que no són immediatament visibles, el 

passat, el futur (tot i que aquest és un concepte més abstracte)... «Què 

faràs demà?» L’alumne assenyala el dibuix de la piscina. 

6. Demanar informació. «Quan puc marxar a casa?» L’alumne assenyala 

una imatge d’un automòbil (símbol d’anar a casa). 

7. Comunicar emocions. «Ai!» (em fa mal). L’alumne assenyala una 

ferida, que comunica emoció, però no senzillament expressa emoció per 

ella mateixa. Els nens amb autisme tenen moltes emocions, fins i tot 

emocions extremes. Si estan a un racó plorant o fent-se mal, poden 

estar mostrant emocions, però això no és el mateix que comunicar-les a 

una altra persona.  

“Els professionals que han valorat aquestes funcions de la comunicació han 

arribat a la conclusió de que les persones amb autisme que no s’expressen 

mitjançant el llenguatge parlat o escrit, sovint es comuniquen més del que es 

pensava, i també que moltes persones amb autisme que utilitzen la parla es 

comuniquen menys del que es creia en general”. (Peeters, 2008, p. 88) 

Molts estudis especialitzats en el llenguatge verbal dels nens amb TEA, han 

identificat característiques atípiques en la parla, tals com l’elecció inusual de 

paraules, la inversió de pronoms, l’ecolàlia, el discurs incoherent, la indiferència 
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a les preguntes, una prosòdia anormal i la manca de desig de comunicar-se. 

(Rapin & Dunn 2003). La persistent manca d’expressió en alguns nens amb 

TEA s’atribueix a la gravetat dels seus trastorns, i discapacitat intel·lectual 

concomitants, en lloc d’atribuir-se a la possible incapacitat per descodificar 

llenguatge auditiu. Aquests estudis van determinar que la producció i la 

comprensió del discurs era més sever en nens amb TEA que en nens amb 

discapacitat intel·lectual aparellats per nivell cognitiu no verbal. (Lord & Paul, 

1997). 

 

Característiques de la parla i el llenguatge en nens amb autisme 

Als tres anys, la majoria de nens han assolit fites predictibles en el camí de 

l’aprenentatge de l’idioma; una de les primeres és el balbuceig. Durant el seu 

primer any, els nens de desenvolupament normal diuen una o dues paraules, 

es giren i miren quan senten el seu nom i quan se’ls ofereix una cosa que no 

volen, deixen que quedi clar que la resposta és “No”. Aquestes habilitats 

comunicatives es solen veure afectades en els nens amb autisme. Els dèficits 

en la comprensió del llenguatge inclouen la incapacitat per comprendre 

instruccions senzilles, preguntes o demandes. Pot haver-hi una absència del 

joc dramàtic o imaginari i aquests nens poden no ser capaços de participar en 

jocs senzills apropiats per la seva edat. Adolescents i adults amb autisme 

poden seguir participant en jocs inadequats per la seva edat. Els nens amb 

autisme que parlen, poden ser incapaços d’iniciar o participar en una conversa 

recíproca. El seu discurs pot ser buit d’emoció i amb un so pla i monòton. Els 

nens amb autisme sovint repeteixen paraules o frases que han sentit. Que 

memoritzin i repeteixin cançons, històries, anuncis, o seqüències d’ordre 

senceres, no és estrany. Mentre alguns pensen que això és intel·ligència, 

alguns nens autistes no entenen el contingut del seu discurs. 

Al voltant d’un terç a la meitat de les persones amb autisme no desenvolupen 

prou la parla com per a satisfer les necessitats de comunicació diàries. Les 

diferències en la comunicació poden estar presents des del primer any de vida, 

i poden incloure retard en l’aparició de balbucejos, gestos inusuals o disminució 
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de la sensibilitat. En el segon i tercer any, els nens amb autisme tenen menys 

freqüència i diversitat en el balbuceig, les consonants, les paraules i les 

combinacions de paraules, i els seus gestos són sovint menys integrats amb 

les paraules. Algunes persones autistes romanen muts durant tota la seva vida, 

encara que la majoria desenvolupen llenguatge parlat i tots aprenen a 

comunicar-se d’alguna manera. Alguns nens que mostren signes d’autisme 

balbucegen durant els primers mesos de vida i després deixen de fer-ho. 

Alguns nens poden aprendre a utilitzar diferents sistemes de comunicació, com 

la comunicació a través d’imatges, el llenguatge de signes bàsic, o diferents 

maneres de sortida de veu. 

Els nens amb autisme que no parlen sovint, utilitzen el llenguatge d’una manera 

inusual. Semblen incapaços de combinar paraules i frases amb sentit. Alguns 

només diuen paraules soltes, mentre que d’altres repeteixen una mateixa frase 

una i altra vegada. Poden repetir o copiar el que escolten, com en l’ecolàlia. Els 

nens amb autisme són menys propensos a fer peticions o compartir 

experiències, i és més probable que repeteixin paraules que han dit altres o 

inverteixin els pronoms. Poden tenir dificultats per al joc imaginatiu i per al 

desenvolupament de símbols amb el llenguatge. 

Alguns nens amb autisme que estan només lleugerament afectats poden 

presentar lleugers retards en el llenguatge, i fins i tot es pot considerar que 

tenen llenguatge precoç i vocabulari inusualment gran, però tenen una dificultat 

extraordinària per mantenir una conversa. L’ “estira i arronsa” de les converses 

normals pot ser difícil per a ells, ja que són incapaços de comprendre el 

llenguatge corporal, el to de veu o la prosòdia de la parla. 

Si bé per als altres pot ser difícil d’entendre el que els nens amb TEA opinen, el 

seu llenguatge corporal també pot ser difícil d’entendre. Les seves expressions 

facials, moviments i gestos poden no expressar el que estan dient. El seu to de 

veu pot no expressar els seus sentiments. Poden utilitzar un to alt o pla, o 

generar una veu electrònica o artificial. Sense gestos significatius o llenguatge 

per a demanar les coses, es fa molt difícil que els altres sàpiguen el que 

necessiten. Com a resultat, els nens poden tenir comportaments anormals per 
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a comunicar coses, per les quals no tenen les habilitats adequades per a 

comunicar-ho. A mesura que es fan grans poden arribar a ser cada vegada 

més conscients de les seves dificultats per a comprendre ens altres i ser 

compresos. Ells tenen major risc de tenir ansietat o depressió. Aquestes 

dificultats de comunicació normalment es veuen agreujades per deficiències 

significatives en la interacció social i comportaments adequats. 

 

Processament anormal en el còrtex auditiu en nens amb TEA 

Alguns estudis suggereixen que el desenvolupament retardat de la parla en els 

nens autistes és degut a problemes o dèficits en els mecanismes neuronals de 

la percepció i producció de sons (Rapin & Dunn 2003). L’autisme pot estar 

associat a un comportament auditiu anormal i a una anormal percepció dels 

sons de la parla en la infància, que possiblement s’explica per unes respostes 

inadequades a les veus, i per tant als trastorns del llenguatge típics del TEA. 

(Boddaert i cols. 2004). 

Roberts i cols. (2008) van informar que els cervells dels nens amb TEA 

reaccionen als sons una fracció de segon més lent que el dels nens amb 

desenvolupament normal. Els resultats de l’estudi preveuen una forta evidència 

que sosté la teoria emergent que diu que el dèficit de la parla i el llenguatge en 

l’autisme és un problema de connectivitat del cervell. 

Rapin & Dunn (2003) van trobar que nens amb autisme que mostraven dèficits 

de comunicació i llenguatge, havien disminuït el metabolisme de glucosa a la 

circumvolució temporal lateral bilateral en comparació amb nens de 

desenvolupament típic. La circumvolució temporal lateral és una àrea cortical 

crucial auditiva i en el processament del llenguatge. Alguns estudis sobre les 

respostes corticals mostren una evidència en una disfunció consistent en la 

superfície lateral de la circumvolució temporal superior. 

Boddaert i cols. (2004) van dur a terme un estudi de tomografia per emissió de 

positrons a l’activació auditiva, per investigar si el processament cortical auditiu 

anormal també estava present en els nens amb TEA. Van trobar una activació 
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significativa de l’escorça auditiva en el plec cerebral temporal superior bilateral, 

tan en nens amb TEA com en nens amb discapacitat intel·lectual, mentre els 

nens escoltaven estímuls parlats. No obstant, el patró d’activació era diferent 

en els dos grups. Els nens amb discapacitat intel·lectual van mostrar 

prevalença esquerra, com en adults normals, mentre que els nens amb autisme 

no van mostrar aquesta prevalença. A més, els nens amb autisme tenien 

activació addicional significativa fora de l’escorça auditiva, incloent el pol 

temporal esquerre, el cíngol bilateral, el parietal posterior bilateral, els 

hemisferis del cerebel i la tija cerebral. La comparació directa entre els dos 

grups de nens va revelar una menor activació en les àrees de l’esquerre 

relacionades amb la parla, incloent l’àrea de Wernicke, en els nens amb 

autisme. 

 

2.2.- LA MUSICOTERÀPIA 

“Music therapy is the professional use of music and its elements as an 

intervention in medical, educational, and everyday environments with 

individuals, groups, families, or communities who seek to optimize their quality 

of life and improve their physical, social, communicative, emotional, intellectual, 

and spiritual health and wellbeing. Research, practice, education, and clinical 

training in music therapy are based on professional standards according to 

cultural, social, and political contexts” (World Federation for Music Therapy, 

2011). 

Aquesta definició de musicoteràpia és una de les més completes que podem 

trobar. 

Al llarg de la història, la musicoteràpia ha anat adquirint nous significats, però 

no obstant totes les definicions giren entorn d’uns mateixos conceptes que la 

defineixen com una especialitat funcional, sistemàtica i científica: 
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- Funcional, ja que utilitza la música com a eina per potenciar funcions o 

objectius no musicals, com ara expressar emocions, millorar la memòria o 

aconseguir noves formes de comunicació. 

- Sistemàtica, ja que es tracta d’una teràpia clínica i per tant és necessari 

seguir un procés, i dur a terme unes avaluacions a partir d’uns objectius 

prefixats. 

- Científica, ja que es realitzen investigacions científiques continuades amb 

models metòdics. 

La musicoteràpia actua en diferents àrees funcionals: 

- Habilitats motrius: A través de les activitats musicals es treballa la 

coordinació i l’equilibri, la mobilitat i el desenvolupament de les activitats 

motrius funcionals. Alhora es pot aconseguir la millora de la coordinació 

motora, el to muscular, la respiració i l’amplitud del moviment. 

- Habilitats sensorials: Poden augmentar la capacitat de rebre i diferenciar 

estímuls sensorials algunes tècniques musicals dirigides. Es pot 

aconseguir, posteriorment, una organització i interpretació d’aquests i la 

producció de la resposta desitjada. 

- Habilitats cognitives: La música pot ser motivant per estimular funcions 

com l’atenció, l’estat d’alerta, l’aprenentatge, la memòria, la imaginació, 

el reconeixement i la orientació. 

- Habilitats socio-emocionals: Tècniques musicals repetitives faciliten 

l’expressió i el compartir les emocions alhora que potencien les habilitats 

socials i la interacció. També fomenta l’auto-coneixement i això pot 

reduir sentiments d’estrès, depressió o ansietat. 

Per assolir els objectius que es marca la musicoteràpia, dels que parla la 

definició, hi ha diferents tècniques que són les següents: 

- La cançó: el cant és un acte molt creatiu, implica un ús de la veu i un 

control de la respiració. Facilita la consciència i la realització emocional 

ajuda a desenvolupar el ritme i l’articulació. Ajuda, per tant a l’àrea del 

llenguatge. 
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- La improvisació: és una tècnica que permet expressar-se de manera no 

verbal i genera creativitat. No és limitada, ofereix moltes possibilitats: 

diferents instruments, diferents resultats sonors en so, timbre... això pot 

fer aflorar nous coneixements i sensacions de satisfacció. 

- El ritme: a través del qual es pot fer molt treball de moviment, flexibilitat, 

equilibri, agilitat, coordinació... alhora que podem treballar l’atenció, 

l’escolta activa i l’espera. A més a més la pulsació i el ritme activen les 

àrees motores del cervell. 

- Els instruments musicals: serveixen com un vehicle d’expressió 

emocional. Amb els instruments poden expressar tot allò que no poden 

dir verbalment. L’instrument permet l’expressió de les emocions i si es 

treballa en grup es pot potenciar l’atenció, l’espera i la cooperació. 

Fomenta també la motricitat grossa i fina. 

 

2.2.1.- Relacions entre el llenguatge (la parla) i la música 

 

Els efectes positius de la música en el desenvolupament de la parla i el 

llenguatge en nens amb TEA 

Alguns dels primers escrits sobre musicoteràpia es van centrar específicament 

en l’efecte de la música en la comunicació i la millora del llenguatge en nens 

amb retards en la parla i el llenguatge, inclosos els nens amb TEA. Stevens & 

Clark (1969) van examinar l’efecte de la musicoteràpia en els comportaments 

d’adaptació social i la comunicació entre els nens amb autisme. Els resultats 

indicaven que les tècniques musicoterapèutiques com tocar instruments, cantar 

i les cançons amb accions, eren efectives en la millora dels comportaments 

socials i comunicatius dels nens amb autisme. 

Altres investigadors van trobar que l’ús de la música amb estímuls visuals 

corresponents, augmenten significativament la freqüència de la producció 

verbal, incloent la parla intel·ligible i espontània en general dels nens amb 

retard de la parla i el llenguatge (Seybold 1971; Walker 1972). Escoltar música i 

tocar instruments rítmics sembla tenir valor per als participants. Quan els 
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estímuls plaents i variats estan en concordança amb el comportament verbal 

adequat, l’aprenentatge pot millorar en els nens amb impediments de parla i 

llenguatge. Alguns investigadors també diuen que l’aspecte positiu de la música 

en l’augment de la parla espontània podria ser el resultat de l’experiència 

agradable associada a la música i l’ambient còmode que es crea per 

l’experiència musical. 

En literatura més recent sobre autisme i música, s’han mostrat resultats similars 

sobre l’efecte positiu de la música en la parla i el llenguatge amb nens amb 

TEA. El cant antifonal amb targetes de dibuixos dóna lloc a una millora 

significativa en el llenguatge expressiu i receptiu en nens amb autisme (Hoskins 

1988). La combinació de símbols i el cant, provoca més paraules cantades i 

parlades que imiten els nens amb autisme, en comparació amb els símbols i les 

paraules que imiten durant un discurs només parlat (Buday 1995). Bronwell 

(2002) va informar que l’ús d’històries adaptades sobre situacions socials, i 

musicades, era un tractament viable i efectiu per modificar comportament de 

nens autistes, com l’excessiva ecolàlia diferida, seguir instruccions o mantenir 

una veu tranquil·la a la classe. Totes aquestes troballes suggereixen un vincle 

entre la música i la parla i el desenvolupament del llenguatge en nens amb 

TEA. 

 

Semblances entre la música i la percepció del llenguatge i la parla 

Mecanismes de percepció comuns en la música i la parla i el llenguatge 

La percepció dels elements musicals és similar en molts aspectes a la 

percepció de la informació de la parla i el llenguatge. 

La percepció del ritme és similar a la percepció dels nombres en una 

organització mètrica (Clarke, 1987; Radocy & Boyle, 2003; Sloboda, 1985). Una 

sèrie d’estudis d’investigació confirmen el paper de previsibilitat rítmica en la 

percepció de la parla (Patel, 2008). En particular, el ritme juga un paper 

important en l’anticipació de les síl·labes i la producció d’accents en la parla 

continua. Els patrons de temps i l’accent en el ritme musical són un focus de 
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ritme en el llenguatge. A més, la percepció del timbre o la dinàmica està 

directament implicada en la percepció de la intensitat, la quantitat o la qualitat. 

Alguns investigadors creuen que la melodia en la música és com l’entonació de 

la parla, el que suggereix una forta relació entre la percepció de la melodia i la 

percepció de l’entonació de la parla. La percepció del contorn melòdic és 

important tant en la música com en la parla. És possible que el tractament del 

contorn melòdic en els dos dominis funcioni amb mecanismes cognitius i 

neuronals comuns. 

El contorn melòdic també juga un paper important en la memòria immediata de 

les frases. La memòria d’elements musicals tals com el contorn de la melodia o 

el patró del ritme es basen en l’organització d’una estructura seqüencial. La 

percepció musical segueix els mateixos principis d’organització perceptiu 

general, com el reconeixement de patrons d’agrupació de la informació en 

unitats categòriques. 

McMullen & Saffran (2004) expliquen que la música i la llengua s’organitzen en 

el temps, amb estructures de patrons que es desenvolupen en el temps. A més, 

tant la parla com la música les percebem com espectres de freqüència que es 

generen a partir d’un conjunt finit de sons (notes o fonemes), seleccionats d’un 

conjunt més ampli de sons possibles. Aquests sons s’organitzen en categories 

discretes que faciliten el record i la representació dels sons. 

Durant les primeres etapes de desenvolupament, en què la música i la parla 

estan molt integrades, s’hauria de fomentar el vincle més estret entre els dos 

dominis.  

Els mecanismes compartits en la percepció dels sons musicals i de la parla fan 

que qui els sent pugui desenvolupar un marc mental que permet l’aprenentatge 

de la música i la parla. Si hi ha mecanismes comuns per aprendre el so de la 

veu i la música, la capacitat de l’individu per percebre sons en un domini ha de 

tenir un poder predictiu pel que fa a la percepció dels sons en l’altre domini. 
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Aspectes neuro-anatòmics comuns entre la música i la percepció de la 

parla 

Una manera d’explorar la connexió entre el discurs parlat i la música és 

examinant la relació neuro-anatòmica entre els dos dominis. S’ha provat tant 

amb pacients que tenien dèficits de la parla i el llenguatge com amb pacients 

amb dèficits de la percepció de la música després d’un dany cerebral, per tal de 

trobar les regions corticals comunes o vies neurals implicades tant en la música 

com en la parla. El desenvolupament de tècniques d’imatges cerebrals ofereix 

noves possibilitats per provar la hipòtesi que la música influeix en altres dominis 

cognitius, incloent la parla i el llenguatge. Els resultats dels estudis neuro-

anatòmics poden donar respostes més concloents de la relació entre la música 

i la parla. 

Patel i cols. (1998) va examinar la relació entre el processament perceptiu de 

patrons rítmics i melòdics en la parla i la música. Van posar a prova les 

habilitats de discriminació prosòdica i musical de dos pacients que tenien 

amúsia. 1  Els resultats van revelar processos perceptius paral·lels entre la 

prosòdia lingüística i l’estructura musical dels dos pacients. Patel i cols. (1998) 

va trobar que en un pacient es preservaven les capacitats prosòdiques i de 

discriminació musical i en l’altre pacient amúsic van trobar deficiències en les 

dues habilitats. Aquest resultat indica que la percepció de la prosòdia lingüística 

i l’estructura musical comparteixen recursos cognitius i neuronals, com ho fa la 

percepció dels patrons rítmics en la parla i la música. En els dos pacients amb 

amúsia, el nivell de rendiment era similar en els dos dominis, el que suggereix 

que comparteixen els mateixos recursos i estructures neuronals per a la 

prosòdia i la música. 

Les activacions paral·leles en música i veu es troben en l’escorça auditiva 

secundària que està involucrada en el processament perceptiu de patrons de 

so complexes, i en l’àrea de Broca on es generen la producció vocal i de 

processament de sintaxi. L’escorça auditiva secundària és una àrea d’interfície 

encarregada de l’organització dels patrons de sons i la interpretació de la 

                                                           
1
 Amúsia: Afàsia caracteritzada per la incapacitat de produir o de reconèixer sons musicals. 
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fonologia de sons complexes i de transmetre-ho després a les àrees de suport 

de la semàntica de les paraules i frases. 

Els investigadors han trobat estructures neuro-anatòmiques que estan 

implicades tant en la percepció i la producció de la música com en la de la 

parla. L’àrea de Broca, l’escorça auditiva primària i secundària, i l’escorça 

motora primària són les regions que participen en el processament de la 

música i l’expressió, particularment la prosòdia de la parla. (Brown i cols. 2004, 

2006; Patel i cols. 1998). Tot i que els camins dels nervis no són idèntics entre 

la producció de música i de veu, s’han observat patrons similars d’activació 

cortical en la percepció i la producció de la parla i la música. 

 

2.2.2.- Musicoteràpia i autisme 

 

L’ús de la música com a eina terapèutica és una de les tècniques amb resultats 

més efectius amb els nens amb TEA. En l’observació dels estudis específics 

que s’han realitzat al llarg dels anys queda demostrat el seu interès particular. 

Europa va ser el primer continent en el qual s’aplicà la musicoteràpia en l’àmbit 

infantil (concretament amb el nens amb autisme, ja que l’ús de la música servia 

com a eina d’unió entre el món del nen i el món exterior, és a dir, el real . 

L’equip musicoterapèutic i científic que tracta amb nens amb TEA persegueix 

un únic objectiu: intentar millorar la qualitat de vida del nen i ensenyar-li noves 

habilitats socials, tot això amb la intenció de fer-lo més independent. Per tal 

d’aconseguir-ho es realitzen activitats tendents a disminuir els comportaments 

repetitius, desenvolupar la creativitat i millorar les estratègies de comunicació. 

Malgrat això, són molt pocs els nens autistes que, arribats a l’edat adulta 

aconsegueixen una independència total. 

La musicoteràpia és una de les eines més importants com a aplicació en 

aquests àmbits degut al seu poder musical, ja que presenta unes determinades 

característiques que commouen el sentiment del pacient i permet fonamentar la 
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seva flexibilitat, creativitat, variabilitat i tolerància davant els canvis, amb 

l’objectiu d’equilibrar una formació més estructurada. Així, la música: 

- Captiva i manté l’atenció. 

- Estimula i utilitza varies regions cerebrals. 

- Crea un ambient social segur i estructurat per la comunicació verbal i no-

verbal. 

- Estimula el moviment. 

- Millora l’expressió personal. 

Per aquest motiu, a aquests nens/es se’ls ofereix una teràpia de comportament, 

de llenguatge, sensorial, d’integració i auditiva, ja que s’ha demostrat que els 

nens amb TEA presenten una gran atenció a l’estímul musical. 

En general, l’ús de la musicoteràpia en aquest àmbit ha demostrat una millora 

en les següents àrees: 

- El llenguatge: verbal i no-verbal 

- Estimulació de la memòria a llarg i curt termini 

- L’atenció i la intervenció social 

- Descobriment del seu cos i de l’espai que els envolta. 

José Antonio Muños, neuropediatra de l’Hospital del Mar de Barcelona, 

considera que l’aplicació de la música amb aquests nens els organitza l’àrea 

cerebral que els permet relacionar-se socialment i que al mateix temps serveix 

de contacte amb l’exterior. Afirma que un 10% d’aquests nens presenten una 

alteració en l’hemisferi cerebral esquerre, i el contacte amb la música els 

permet desenvolupar el dret, que correspon al desenvolupament de la intuïció i 

la creació. (citat en Jauset, 2008, p. 75) 

Cada vegada hi ha més literatura, i estudis fets en el camp de la musicoteràpia 

en nens amb trastorn de l’espectre autista: 

W.B. Davis, K. E. Gfeller i M.H. Thaut (2000), en el seu llibre Introducció a la 

musicoteràpia, destaquen el valor de la musicoteràpia en el tractament amb 

TEA per l’atractivitat que causa als nens i per la seva participació amb èxit en 
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les activitats musicals. Diversos estudis revelen que la musicoteràpia per a 

nens amb TEA normalment es centra en les següents diferents àrees: 

- Millorar la coordinació motriu grossa i fina 

- Augmentar l’atenció 

- Desenvolupar la consciència corporal 

- Desenvolupar l’auto concepte 

- Desenvolupar les habilitats socials 

- Desenvolupar la comunicació verbal i no verbal 

- Facilitar l’aprenentatge de conceptes pre acadèmics i acadèmics bàsics 

- Interrompre i alterar patrons de conducta ritualistes i repetitius 

- Reduir l’ansietat, les rabietes i la hiperactivitat 

- Educar la percepció sensorial i la integració sensoriomotora 

La musicoteràpia ajuda als nens amb TEA a fomentar la seva capacitat de 

flexibilitat, la tolerància als canvis, la creativitat i la variabilitat per tal d’equilibrar 

una formació més estructurada. Per un nen pot tenir resultats molt positius i pot 

ser molt efectiu en l’augment d’habilitats d’atenció, el fet de tenir la 

musicoteràpia en el programa de tractament. (American Music Therapy 

Association, 2008). 

Molts nens amb autisme gaudeixen tant de l’experiència sonora com de la 

música, i això, a més a més de tenir valor terapèutic, facilita el fet de poder 

introduir-los en determinades activitats i relacions sense desencadenar tantes 

defenses com podrien desencadenar-se en altres situacions. (Viloca, 2003)  
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3.- METODOLOGIA 

3.1.- OBSERVACIÓ DE SESSIONS DE TREBALL 

Ja des del curs passat vaig estar fent una part del pràcticum I de pedagogia al 

Centre Carrilet. Aquest primer pràcticum és d’observació i vaig estar veient ja 

alguns dels nens amb els quals he dut a terme la intervenció durant aquest 

curs. 

El fet d’haver fet observació durant el curs passat em va ajudar molt a decidir-

me pel projecte, ja que per a fer una intervenció era molt necessària la fase 

d’observació, em donava moltes guies per a seguir. No crec que hagués estat 

possible sense l’experiència prèvia que vaig tenir, sobretot al tractar-se de nens 

amb trastorn de l’espectre autista. 

De totes maneres, ja des del curs passat, em vaig adonar que en aquestes 

sessions és complicat limitar-te només a observar ja que els nens saben que 

ets allà i varien el seu comportament depenent del teu paper a la classe. És per 

això que no m’he limitat a fer d’observadora i gairebé des del primer moment he 

participat de les sessions. En un principi participava de les sessions que 

preparava la musicoterapeuta del centre, en aquest cas però, he estat jo qui he 

dissenyat una proposta educativa que he dut a terme amb l’ajuda de la 

musicoterapeuta però no com a mera participant. 

El disseny del programa l’he fet partint de les necessitats i objectius trets de 

l’observació de les primeres sessions. Però tot i així la observació ha estat 

constant i ha anat determinant canvis en el programa durant la posada en 

pràctica. En aquest cas, i al tractar-se de nens amb diagnòstic de TEA, no 

podia determinar un programa tancat des del principi, ja que el seu 

comportament i reacció és en molts casos canviant i imprevisible. És per això 

que jo vaig partir d’uns objectius i una avaluació inicial dels alumnes per a 

dissenyar les activitats, que han anat variant al llarg de les sessions 

d’intervenció.  
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3.2.- INTERVENCIÓ 

Per a fer la intervenció vaig necessitar d’una primera fase d’observació. Partia 

d’un primer pràcticum al centre, per la qual cosa ja havia vist alguns dels 

alumnes. Al començar aquest curs, però, vaig anar a veure altres sessions i 

algunes de nens que ja havia observat. 

En la primera fase d’observació vaig escollir els quatre alumnes amb qui faria la 

intervenció i vaig començar a pensar uns objectius i activitats a partir d’una 

avaluació inicial. També vaig parlar amb la tutora d’aquests nens perquè 

m’ajudés dient-me preferències d’aquests alumnes, sobretot de cançons que 

els hi agradaven, o amb les quals mostraven algun tipus d’emoció, i vies de 

treball on podíem actuar conjuntament. 

Una vegada completat aquest primer pas amb la musicoterapeuta vaig preparar 

els materials. En aquest cas, per a fer la intervenció vam decidir utilitzar les 

noves tecnologies amb els nens com element motivador entre d’altres. 

La fase d’intervenció directa amb els alumnes aplicant el programa va durar vuit 

sessions. Per les característiques d’aquests nens, l’estructura de la sessió va 

ser sempre la mateixa i els materials utilitzats també, tot i que aquests últims 

van anar canviant depenent de les necessitats de cada individu. Jo vaig pensar 

unes activitats que poguéssim anar repetint durant les sessions, per tal 

d’establir una rutina per als nens, i que ens ajudessin a assolir els objectius. 

Cada setmana, i depenent del comportament dels alumnes, vam anat fent una 

avaluació continuada i valoràvem, juntament amb la musicoterapeuta, possibles 

canvis a fer en els materials per a la setmana següent. D’aquesta manera va 

anar evolucionant el programa d’intervenció fins l’últim dia. 

Per tant la intervenció està dividida en tres fases. Una primera fase 

d’observació i avaluació inicial, una avaluació continuada durant les vuit 

sessions d’intervenció amb els cavis pertinents d’aquestes, i un anàlisi de les 

sessions d’intervenció, juntament amb una creació de noves vies de treball a 

partir de les quals podríem seguir treballant els objectius amb els alumnes. 
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3.2.1.- Descripció del centre i dels participants 

 

I.- Descripció de la institució 

1.- Context de l’escola 

El Centre Especial Carrilet es troba ubicat al carrer Campoamor núm. 5, al barri 

d’Horta, i aquest pertany al districte d’Horta-Guinardó. 

Aquest és una carrer pràcticament residencial, tranquil i agradable, on encara 

resten les millors torres modernistes del barri d’Horta que contrasten amb els 

edificis de nova construcció, que continuen respectant aquest caire tranquil. 

Al carrer Campoamor no trobem cap botiga ni cap establiment; en ell s’alcen 

l’església de Sant Joan d’Horta, escoles, dues clíniques i les residències 

particulars. 

De totes formes, Horta és un barri on es pot trobar de tot des de Mercat a 

botiguers de tota mena ben comunicats (metro i autobús), i amb les avantatges 

que pot proporcionar, el fet de ser un barri aïllat del nucli urbà de Barcelona, 

possibilita el treball d’integració social d’aquests nens i nenes. 

Horta-Guinardó, el districte 7è de la divisió territorial de Barcelona, està situat al 

sector Nord-Est de la ciutat, entre els districtes de Gràcia i Nou Barris. Limita 

també pel sector Sud amb l’Eixample, Sant Andreu i Sant Martí i pel Nord, a 

través de la Serra de Collserola, amb els municipis de Sant Cugat i Cerdanyola, 

i amb el districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

Amb una superfície de 1.192 hectàrees (bona part de la qual correspon a la 

Serra de Collserola), Horta-Guinardó és el tercer districte més extens de 

Barcelona, després de Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi, i ocupa el 12% de 

l’extensió total del municipi. 

El total d’habitants que resideixen a Horta-Guinardó és de 192.022, ocupant el 

4rt lloc en quant a volum de població dels districtes de la ciutat i després de 

l’Eixample, Sant Martí i Nou Barris. 
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La seva situació dins la ciutat de Barcelona pot considerar-se com a perifèrica 

en la mesura que es troba allunyat dels principals eixos d’expansió econòmica i 

urbans (Pg. De Gràcia i Diagonal fins a la Gran Via Carles III). 

La diversitat del medi físic configura un relleu accidentat, on l’element més 

característic és el pendent. El pendent acusat comporta una vialitat i unes 

condicions d’edificació difícils. En canvi, les característiques del medi ambient 

d’Horta-Guinardó (orientació, temperatura, poca pol·lució, proximitat a espais 

lliures...) poden considerar-se privilegiades per a determinats usos; les 

activitats residencials i de lleure s’hi poden desenvolupar amb facilitat. 

El territori que avui ocupa el districte d’Horta-Guinardó s’ha integrat 

tardanament en l’espai barceloní. És a partir dels anys 50 que l’espai d’Horta-

Guinardó comença a urbanitzar-se en la seva major part. Aquest període és el 

de màxima expansió de la població de la ciutat. 

Al districte, la població hi viu, però normalment no hi treballa. 

A més de les funcions residencials que exerceix, el districte ha acollit alguns 

elements singulars que presten servei al conjunt de la ciutat: són els 

anomenats elements - ciutat. Entre els elements – ciutat d’Horta-Guinardó hi 

figuren la Residència de la Vall d’Hebron, les Llars Mundet, l’Hospital de Sant 

Pau... Es tracta de grans equipaments que van ubicar-se al districte per la 

disponibilitat de grans espais lliures que aquest oferia en el seu moment. 

També les gran àrees de lleure existents a Horta-Guinardó han de considerar-

se elements d’abast ciutadà. Aquí hi figuren el Parc de Collserola, l’Àrea 

Olímpica de la Vall d’Hebron, o el Velòdrom d’Horta. Horta-Guinardó ha estat 

durant molts anys una àrea d’accessibilitat difícil. Actualment, però, el transport 

públic ofereix un servei adequat a la major part del districte (línies de metro 3, 

4, 5 i servei d’autobús a tots els barris). 

En quant a la xarxa viària bàsica del districte, la que el connecta amb la resta 

de la ciutat, també ha millorat els darrers anys; amb el segon cinturó i primer 

cinturó – ronda del mig, units pel Túnel de la Rovira, aquesta xarxa viària 

possibilita la connexió ràpida d’Horta-Guinardó amb la resta de la ciutat. 
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L’estructura econòmica del districte es basa fonamentalment en els serveis de 

consum, concretament en el comerç minorista i altres serveis als consumidors; 

aquesta estructura econòmica va lligada a la funció urbana residencial pròpia 

del districte, és a dir, aquest s’ha dotat principalment de tota una sèrie de 

serveis orientats a satisfer les necessitats bàsiques dels seus habitants. 

El Centre Especial Carrilet és un Centre Educatiu i Terapèutic, que fou creat 

per a Doctora Viloca l’any 1974 amb el nom d’Hospital de dia Carrilet a la 

població de Mataró. L’any 1976 es trasllada a la carretera de l’Arrabassada a la 

ciutat de Barcelona i és des de l’any 1985 que està ubicat al Carrer 

Campoamor al barri d’Horta, la qual cosa ens permet integrar-nos millor a la 

vida comunitària del barri. En Centre neix amb la voluntat d’oferir serveis 

específics, per donar resposta a les necessitats dels infants amb Trastorns 

Generalitzats del Desenvolupament i les seves famílies, dins l’àmbit pedagògic, 

psicològic-psiquiàtric i social. 

El centre és d’iniciativa privada i està concertat pel Departament d’Educació i 

pel Departament de Salut. 

Està gestionat per una cooperativa de treball associat, amb finalitat no lucrativa, 

formada per la majoria dels professionals de l’equip que hi treballen. 

Com a escola, s’especialitzen en l’atenció a nens i nenes en les edats d’entre 

els tres i dotze anys, segueixen els currículums d’infantil i primària marcats pel 

Departament d’Educació, amb modificacions significatives per poder donar 

resposta als alumnes. També han creat un currículum de pre-requisits i un de 

Primària Funcional, per acostar les activitats d’ensenyament-aprenentatge a les 

necessitats d’alguns dels nens i nenes que atenen a Carrilet. 

2.- Objectius i finalitats del centre 

Els objectius de l’escola no han variat des de la seva fundació i són els  

següents: 

- Diagnosticar i tractar als nens i nenes amb Trastorns Generalitzats del 

Desenvolupament 
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- Assessorar a professionals relacionats amb aquests infants. 

- Orientar les famílies i acompanyar-les en el creixement dels seus fills. 

A l’Escola aborden el tractament dels infants des d’una comprensió 

psicodinàmica: basada en la comprensió dels processos mentals i emocionals 

que viu el nen, en un conflicte bàsic de no haver assumit una relació 

estructurant primària, base del funcionament psíquic del desenvolupament 

normal. Aquest conflicte manifestat a través d’aspectes externs concrets tal 

com la falta de comunicació, de relació, d’interacció social, de rebuig... s’intenta 

revertir ajudant a revitalitzar els vincles emocionals pares - nens donant una 

comprensió dels processos mentals i emocionals dels infants, ajudant-los a 

créixer i a vèncer les seves pors, acompanyant-los en les activitats funcionals, 

creant al seu voltant situacions de relació i comunicació, respectant les seves 

formes d’interacció però oferint models compartits per a tothom i, sobretot, 

creant, facilitant i adaptant situacions i activitats perquè puguin gaudir del seu 

entorn. 

Els objectius específics de l’àrea de musicoteràpia són els següents: 

- Interrompre patrons d’aïllament social i contribuir en el desenvolupament 

socio-emocional. 

- Facilitar la comunicació verbal i no verbal 

- Reduir conductes que són conseqüència de problemes de percepció i 

funcionament motor, i millorar el desenvolupament en aquestes àrees. 

- Facilitar la auto expressió i promoure la satisfacció personal. 

3.- Descripció de la institució 

Recursos materials: 

L’Escola està construïda en una masia del barri d’Horta. Té tres plantes i la 

distribució és la següent: 

- Planta baixa: Entrada, dos despatxos, cuina, menjador i pati, sala per a 

professors. 
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- Primera Planta: consta de cinc aules 

- Segons planta: Té dues aules grans i una de més petita 

Les aules són petites, ja que en cada grup hi ha entre 4 i 7 alumnes. 

La sala per als professors és una sala petita que bàsicament serveix com a 

espai on els professors hi deixen les seves coses, però no és l’espai on fan les 

reunions. 

Els despatxos de la planta baixa són el lloc on es fa el treball administratiu de 

l’escola i les reunions.  

Recursos humans: 

El Centre disposa d’un equip pluridisciplinar amb tasques de tutoria, 

d’especialitat, de servei psicoterapèutic/psicopedagògic i de personal de suport. 

La majoria de professionals del centre han passat un període de formació, 

(teòric/pràctic) a l’escola, abans d’incorporar-se a l’equip de professionals. 

L’equip de professionals està format per l’equip directiu i terapèutic 

(coordinació),  tutors i personal de suport, especialistes, servei 

psicoterapèutic/psiquiàtric i monitors per l’esbarjo i el servei de menjador. 

Estructura organitzativa: 

Els òrgans de govern de l’escola són els següents: 

1.- La COOPERATIVA formada per la majoria dels treballadors del Centre. Els 

seus òrgans de govern són, l’Assemblea General, El Consell Rector i 

l’Interventor de Comptes. 

L’Assemblea General està constituïda pels socis, gairebé tots els professionals 

de Carrilet, i és l’òrgan de decisió suprem. 

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat, els seus 

membres són escollits per l’Assemblea General entre tots els socis de la 

cooperativa. Està constituït per, el President, el Vice-president, el Secretari i el 
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Tresorer. La presidenta de la Cooperativa és la representant d’aquesta i el 

Consell Rector. Aquest càrrec és escollit en Assemblea General. 

2.- EL CONSELL ESCOLAR és l’òrgan col·legiat de govern del Centre i està 

constituït per: 

- La Directora del Centre 

- Tres representants del titular del centre 

- Quatre representants dels professors 

- Quatre representants dels pares dels alumnes 

- Un representant del personal d’administració i serveis 

Programa assistencial de l’escola: 

L’Escola entén que les necessitats dels alumnes que estan en edat escolar no 

són únicament educatives i per tant cal tenir en compte també la seva realitat 

física i psíquica, i és amb aquesta finalitat que utilitzen els aprenentatges com a 

eina per poder possibilitar vivències que els ajudin a desenvolupar-se 

globalment. Cal tenir en compte que la intervenció és sobretot, en els primers 

temps gairebé individualitzada, tot i que els nens/es quan assisteixen al centre 

estan acollits en un grup-classe de referència. 

L’ingrés d’un alumne a l’escola segueix el següent procés: 

1.- Procés d’acollida: Es fa una primera entrevista amb la psicòloga o 

psiquiatra i amb la assistència dels pares i del nen/a. S’estableix un programa 

d’atenció específica per fer el diagnòstic de confirmació i avaluació de la 

gravetat del cas. 

2.- Diagnòstic: Es confirma el diagnòstic de TGD 

3.- Presentació del cas a l’equip: Un cop ha estat confirmat el diagnòstic i 

avaluat el cas segons els criteris d’admissió que es tenen establerts, com a 

candidat a ingressar al centre, es presenta a l’equip per a poder conèixer el cas 

i discutir conjuntament les propostes del Programa terapèutic individualitzat. 

4.- Programa terapèutic individualitzat: S’elabora un projecte que contempli 

els objectius i les estratègies més adequades, de forma multidisciplinar entre 
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diferents membres de l’equip. En aquest projecte es determinaran les 

necessitats de l’alumne i els diferents tipus d’intervenció que es podran dur a 

terme. 

5.- Confirmació del cas a la família: Quan l’equip decideix acceptar el nou 

ingrés, se li comunica a la família i si aquesta decideix quedar-se al centre, se li 

presenta el Programa d’Atenció Individualitzada, que es pot modificar 

conjuntament amb els suggeriments i/o necessitats d’aquesta. 

6.- Elaboració del Programa d’Atenció Individualitzada: El PAI ha de donar 

resposta a les diferents necessitats dels infants amb el consens dels diferents 

professionals implicats, buscant les actuacions professionals possibles i viables 

per a tractar de resoldre els problemes detectats en cada nen/a tenint en 

compte tot el seu entorn vital. Aquest programa bàsicament inclou tres grans 

blocs d’actuació: 

- Quines són les necessitats que presenta el nen/a i el seu entorn familiar. 

- Quins són els serveis i els professionals que poden donar resposta a les 

diferents necessitats sanitàries, educatives i socials 

- Programació específica de continguts, activitats, metodologia i tècniques 

terapèutiques per assolir la integració personal i social dels nens tractats. 

7.- Programa d’Atenció Individualitzada: Un com acceptat el PAI per la 

família es comença la incorporació del nen/a al centre. Aquesta es fa de 

manera progressiva i individualitzada amb la participació de la família. A 

mesura que es va desenvolupant el programa, i en la mida del possible, 

s’estableix un programa de seguiment amb les famílies. 

La sortida dels alumnes del centre es realitza segons els criteris elaborats pels 

professionals del centre, i aquests són: 

1.- Edat 

2.- Evolució 

3.- Capacitat del centre per donar respostes a les necessitats dels nens/es. 

4.- Situació familiar (lloc de residència, dinàmica familiar, relació família-

centre...). Principi de sectorització. 
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Programa acadèmic: 

Els alumnes de Carrilet estan repartits en 8 grups, cada grup té entre 4 i 7 

alumnes i per fer aquestes agrupacions es tenen en compte les capacitats, les 

necessitats i l’edat del nen o la nena. 

Cada alumne té un Psiquiatra o Psicòloga Clínica referent. 

El treball educatiu i terapèutic que fan amb els alumnes està emmarcat en les 

següents activitats: 

1.- Activitats diàries: Aquelles que es realitzen tots els dies i que donen un 

marc general i estructurant als nens i nenes de Carrilet. Hàbits, taller de música 

i cançons, esmorzar, dinar, esbarjo i activitats d’aula. 

2.- Activitats setmanals: Es realitzen un cop a la setmana i configuren l’horari 

general dels diferents grups. Piscina, psicomotricitat, musicoteràpia, iniciació a 

l’esport i hipoteràpia. A més a més de diferents tallers adaptats i programats 

segons les necessitats de cada grup: Joc heurístic, joc lliure, taller de contes, 

taller de cuina, taller Juguem i dibuixem amb els blocs lògics, informàtica a 

través de jocs, taller de l’hort, taller d’estampació, taller de reciclatge i taller 

d’experimentació. 

3.- Activitats puntuals: Les que fan esporàdicament i amb elles busquen que 

els nens i nenes generalitzin, aprenguin en altres contextos, que siguin capaços 

de superar les pors que puguin tenir a alguns espais i gaudir de tot allò que el 

barri, la ciutat o el país els ofereix. Aquestes activitats poden ser: aniversaris, 

teatre, audicions musicals, festes tradicionals i diades que comparteixen amb 

altres escoles del barri, sortides per la ciutat, excursions, etc. 

Aquestes activitats poden ser generals o d’un grup determinat, depenent si és 

una activitat per complementar el Projecte Curricular de Centre o la 

Programació d’aula. 

4.- Sistema relacional 

Tot el professorat del centre estan en contacte directe i constant a través de les 

reunions que realitzen cada dia abans de l’horari escolar. L’horari de reunions 
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és cada dia de 9h a 9:30h, en aquest horari fan Claustre els dilluns, dijous i 

divendres i reunions de supervisió els dimarts i dimecres. 

La implicació i relació amb les famílies és un punt molt important per a l’escola i 

per aquest motiu usen diversos canals de comunicació amb aquestes. Les 

tècniques utilitzades són les següents: 

1.- Atenció a les famílies: Individualment cada família, en el seu conjunt, 

pares - fills, grups de germans, grups de pares... és atesa segons les seves 

necessitats i les del seu fill/a. La periodicitat d’aquestes entrevistes està en 

relació a la demanda per part dels professionals del centre, de la família, o de 

les situacions que puguin provocar preocupació o dubtes. S’ha establert un 

mínim d’una reunió al trimestre amb el tutor/a i amb la psiquiatra o psicòloga de 

referència. 

D’altra banda, tan a l’entrada com a la sortida dels nens i nenes, les tutores 

estan a disposició de les famílies, ja sigui per rebre informació de l’estat de 

l’alumne a l’arribada a l’escola com per fer una síntesi del que ha estat la 

jornada escolar. 

2.- Relació i col·laboració: Al llarg del curs es fan reunions per establir o 

mantenir el contacte amb les famílies. 

 - Reunió general amb les famílies, normalment a l’inici del curs escolar, 

amb la finalitat de donar la benvinguda a les famílies i donar a conèixer el 

funcionament del centre. 

 - Reunions de Consell Escolar amb representants de la titularitat del 

centre, del professorat i del pares i mares. Es fan reunions segons la normativa 

i les necessitats. 

 - Escola de pares: Té l’objectiu d’informar i explicar a les famílies els 

processos i necessitats dels seus fills/es. Està organitzada per professionals 

del centre i els formadors acostumen a ser externs a l’escola. 

 - El centre col·labora estretament amb l’AMPA en tot el que fa referència 

a cercar recursos per millorar la qualitat en l’atenció dels nens i nenes. 
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II.- Descripció dels participants 

Per a fer l’avaluació inicial dels participants s’ha utilitzat la següent plantilla 

d’avaluació. 

AVALUACIÓ DE L’ALUMNE M 

  SI NO AMB AJUDA 

ÀREA SOCIAL 

Contacte corporal   X 

Contacte ocular   X 

Resposta a la relació de l’altre X   

Conductes de ruptura i defensa X   

     

ÀREA EMOCIONAL 

Tolerància a la frustració  X  

Expressió de grat o desgrat  X  

Control de les emocions  X  

     

ÀREA COGNITIVA 

Manipulació correcte del objectes   X 

Capacitat per respectar el tempo 

d’una activitat 

  X 

Constància en l’acció  X  

     

ÀREA 

SENSORIOMOTRIU 

Posició adequada X   

Reconeixement del seu propi cos X   

Control del cos i dels moviments X   

Altres observacions: Aquest alumne té molta comprensió però gens d’interès 

per allò que se li proposa.  

Al principi del curs tendia molt a estirar-se al matalàs i balancejar-se d’un costat 

a l’altre amb les mans a la boca i donant-se cops, sempre mirant cap amunt. 

També tendia a posar-se dins de qualsevol lloc amb la mateixa posició (dins 

d’estanteries, sota un pont, etc. I a enfilar-se a llocs alts i saltar al terra. 

Més endavant va anar deixant algunes d’aquestes coses i en general ara 

tendeix sempre a girar els objectes i tirar-los o sinó a fer-ho sobre el seu propi 

cos. També s’enganxa a seguir les línies de les coses i a mirar-les des de sota; 
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això acompanyat de posar-se una ma a la boca i l’altre mirant amb el palmell 

cap amunt, que ho fa sempre quan està més ficat en ell i el seu món i apartant-

se de guies que li donem.  

 

D i V, són dos alumnes que fan la sessió de musicoteràpia junts. És per això 

que tot i que l’avaluació inicial és separada, hi ha aspectes en relació al treball 

en grup que es poden valorar millor. 

AVALUACIÓ DE L’ALUMNE D 

  SI NO AMB AJUDA 

ÀREA SOCIAL 

Contacte corporal  X  

Contacte ocular  X  

Resposta a la relació de l’altre  X  

Conductes de ruptura i defensa X   

     

ÀREA EMOCIONAL 

Tolerància a la frustració  X  

Expressió de grat o desgrat   X 

Control de les emocions  X  

     

ÀREA COGNITIVA 

Manipulació correcte del objectes   X 

Capacitat per respectar el tempo 

d’una activitat 

  X 

Constància en l’acció   X 

     

ÀREA 

SENSORIOMOTRIU 

Posició adequada X   

Reconeixement del seu propi cos   X 

Control del cos i dels moviments   X 

Altres observacions: Aquest alumne no té gens de contacte ni corporal ni 

visual amb els altres, només a vegades amb objectes, però no amb les 

persones, cosa que dificulta més la comunicació. És en general molt poc 

expressiu, està dins el seu món i no expressa gairebé res, tret de quan li 

prenen coses que té ell que aleshores s’enfada. 
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Té molt poca iniciativa per a fer activitats, tocar algun instrument, jugar amb els 

objectes, etc. I només fa aquestes activitats quan li demanes i l’ajudes a fer-ho. 

Sovint quan fa alguna activitat dura molt poc i ja vol deixar de fer-la, i li costa 

esperar-se mentre l’altre fa l’activitat si ell ha de mantenir-se al lloc escoltant. 

A aquest alumne li costa discriminar. Al tenir tan poc contacte visual amb les 

persones i els objectes, moltes vegades no discrimina la seva fotografia quan 

les posem a l’inici de la sessió, molt causat per aquesta manca de contacte 

visual i per una falta d’atenció en l’activitat que estem fent. 

 

AVALUACIÓ DE L’ALUMNE V 

  SI NO AMB AJUDA 

ÀREA SOCIAL 

Contacte corporal   X 

Contacte ocular   X 

Resposta a la relació de l’altre  X  

Conductes de ruptura i defensa X   

     

ÀREA EMOCIONAL 

Tolerància a la frustració X   

Expressió de grat o desgrat X   

Control de les emocions  X  

     

ÀREA COGNITIVA 

Manipulació correcte del objectes   X 

Capacitat per respectar el tempo 

d’una activitat 

  X 

Constància en l’acció   X 

     

ÀREA 

SENSORIOMOTRIU 

Posició adequada X   

Reconeixement del seu propi cos X   

Control del cos i dels moviments X   

Altres observacions: L’alumne V és un alumne que no té llenguatge però que 

mostra força expressió amb sons més aviat de xiulets amb els que acompanya 

algunes accions que fa. En molts moments va a la seva. Si estàs prestant més 
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atenció a un altre alumne, li és indiferent. 

Si no li dirigeixes una activitat, ell es crea les seves i no necessita res, per això 

necessita ajuda per a fer una correcta manipulació dels objectes, esperar a que 

s’acabi una activitat o ser constant en una acció. Si no té aquesta ajuda va a 

jugar amb el que ell s’ha creat al seu cap.  

És un nen que encara busca molt les sensacions, juga a tirar-se pel terra, es 

passa coses per la cara, s’acobla tot ell a formes d’objectes, etc. 

 

AVALUACIÓ DE L’ALUMNE S 

  SI NO AMB AJUDA 

ÀREA SOCIAL 

Contacte corporal   X 

Contacte ocular X   

Resposta a la relació de l’altre X   

Conductes de ruptura i defensa X   

     

ÀREA EMOCIONAL 

Tolerància a la frustració  X  

Expressió de grat o desgrat X   

Control de les emocions  X  

     

ÀREA COGNITIVA 

Manipulació correcte del objectes X   

Capacitat per respectar el tempo 

d’una activitat 

X   

Constància en l’acció X   

     

ÀREA 

SENSORIOMOTRIU 

Posició adequada X   

Reconeixement del seu propi cos X   

Control del cos i dels moviments X   

Altres observacions: L’alumne S és un alumne amb un caràcter molt fort. És 

força conscient del que l’envolta i el que passa en tot moment. En general 

busca anar molt a la seva i tenir-ho tot quan ell ho vol. Sempre està corrent, 

s’escapa amb facilitat per anar a la seva i sortir del que li estàs guiant. És molt 
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expressiu amb el que li agrada i el que no, però sovint ho expressa amb 

conductes agressives. 

Quan pot concentrar-se amb una activitat, en general la segueix bé, entén molt 

bé el que se li demana i pot fer-ho. 

Aquest alumne, el curs passat tenia força llenguatge, podia cantar cançons i 

expressar coses verbalment; aquest curs, però, vam trobar-nos que no treia so 

en moltes de les paraules, sinó que només vocalitzava. I amb això, ja no 

expressa tantes coses sinó que moltes vegades només imita. Ja no té tanta 

parla espontània com abans, i es limita a allò imprescindible o a la repetició. 

  

3.2.2.- Desenvolupament del programa 

 

El desenvolupament del programa funcionarà de la següent manera: 

Partim de l’avaluació inicial plasmada en els quadres anteriors i un primer 

material que elaborem. A partir d’aquí el desenvolupament de les sessions serà 

el que ens guiarà per a seguir amb el programa fent-li els canvi adequats a 

cada moment. 

El programa, doncs, anirà canviant en funció de les reaccions dels alumnes a 

aquest, intentant sempre aconseguir els millors resultats i treballar el màxim 

d’objectius. 
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4.- PROGRAMA D’INTERVENCIÓ 

4.1.- DISSENY DEL PROGRAMA 

4.1.1.- Objectius generals del programa 

 

Els objectius generals del programa estan diferenciats en les quatre àrees en 

les que en hem basat per a fer l’avaluació inicial dels alumnes. Aquests 

variaran depenent del grau d’afectació dels alumnes i de les seves necessitats. 

Per això hi ha uns objectius específics per a cada alumne i per a cada sessió, 

detallats en l’apartat de disseny de les sessions. 

Els objectius generals són els següents: 

1.- Àrea social i comunicativa 

- Potenciar la comunicació i relació entre el nen i el musicoterapeuta a 

través del contacte corporal i visual. 

- Ser capaç de compartir l’instrument amb el musicoterapeuta 

- Ser capaç de combinar moments d’acció i d’espera 

- Disminuir la freqüència de conductes repetitives, de ruptura i de defensa. 

2.- Àrea emocional 

- Rebaixar el nivell d’ansietat amb una activitat estructurada. 

- Facilitar el record de l’activitat mitjançant les imatges i l’explicació verbal. 

3.- Àrea cognitiva 

- Treballar la persistència en l’acció. 

- Manipular i tocar els instruments adequadament 

4.- Àrea sensoriomotriu 

- Integrar l’esquema corporal i la identificació del propi cos. 

- Mantenir una postura corporal adequada a l’activitat. 

- Tolerar el contacte físic. 
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4.1.2.- Calendari de les sessions 

 

Les sessions d’observació van començar al novembre i van durar dos mesos. 

Al principi vaig observar els alumnes d’una classe que tenien sessió de 

musicoteràpia els dilluns al matí. Passats aquests dos mesos, i després de les 

vacances, ja vaig anar dissenyant el programa d’intervenció durant unes 

sessions més d’observació però ja encaminada a encaixar el programa. Durant 

aquests dos mesos també vaig estar fent observació d’una altra classe on hi 

havia nens i nenes sense gairebé llenguatge, i alguns amb menys possibilitats 

de desenvolupar-lo, per veure si podia fer alguna cosa de llenguatge no verbal 

amb alguns d’aquests alumnes. Finalment, però, tot i fer algunes sessions més 

guiades amb aquest últim grup, vaig centrar-me amb la intervenció amb els 

primers. Ja que ja hi havia varietat de característiques i objectius amb els 

alumnes i feia més temps que feia observació amb aquests. 

Al febrer va començar la intervenció amb els materials específicament 

preparats. S’han realitzat un total de vuit sessions d’intervenció en dos mesos. 

El calendari de la intervenció i les sessions ha estat el següent: 

 
NOVEM. DESEM. GENER FEBRER MARÇ ABRIL 

Observació de les sessions 

del alumnes de dilluns 

      

Observació de les sessions 

dels alumnes del divendres 

      

Disseny del programa 

 

      

Intervenció amb els alumnes 

de dilluns 

      

Enregistrament de vídeos de 

les sessions 
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4.1.3.- Disseny de les sessions 

 

En un principi vaig pensar un disseny inicial per a cada un dels alumnes. Per 

les característiques d’aquests nens, les sessions han de ser iguals o 

semblants, per establir rutines que puguin ser significatives per a ells. És per 

això que vaig pensar un programa per a cadascun dels alumnes i per totes les 

sessions, i després depenent de les reaccions dels alumnes i situacions que 

han anat esdevenint, els he anat modificant. 

Per al disseny de les sessions hem partit de les sessions observades i de les 

guies que ens ha donat la tutora dels alumnes, per així trobar la via de treball 

més efectiva i més en relació al treball fet a l’aula amb la tutora. 

Amb tots els alumnes hem volgut utilitzar material fent ús de les noves 

tecnologies, utilitzant doncs un projector i una pantalla, presentacions amb 

power-point i música enregistrada. Això pot ser un element motivador per als 

alumnes i alhora pot ajudar a mantenir més estona l’atenció en una activitat. 

El disseny de les sessions és el que hem anat aplicant durant les vuit sessions 

d’intervenció real, però no en totes hem fet treball exclusivament amb el 

material preparat. En ocasions ha convingut deixar espai per a la improvisació, 

la relaxació o diferents estratègies per a treballar necessitats puntuals dels 

alumnes. 

En conseqüència, en aquest apartat presentaré el disseny inicial de les 

sessions i els canvis que he anat adoptant durant les setmanes. Acompanyat 

dels objectius específics marcats per a cada alumne i justificants de les 

activitats plantejades. 

En l’annex 1 hi ha la descripció de les sessions on podrem veure quines han 

estat les reaccions i situacions que m’han portat cada setmana a fer els canvis 

oportuns en el material. En l’annex 2 hi ha el material utilitzat durant les 

sessions. 
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En totes les sessions hi ha tres parts diferenciades però igual per a tots els 

alumnes. La primera part és la de saludar-nos i dir-nos bon dia, que té un 

element molt important d’identificació i diferenciació dels nens. Es treballa a 

cada sessió mitjançant les seves pròpies fotografies i enganxant en una 

cartolina les dels que en aquell moment estem a la classe i anem a fer música. 

La segona part és l’activitat pròpia de cada sessió i per a la qual he preparat el 

material específic. 

La tercera part, té un segon element important que és el record, que es treballa 

al final de la classe, recordant a l’alumne tot allò que hem fet durant la sessió. 

Aquest treball amb els alumnes es fa verbalment i ocasionalment amb 

fotografies dels materials o instruments que hem utilitzat durant la sessió. 

DISSENY DE LES SESSIONS PER A L’ALUMNE M 

Objectius específics:  

ÀREA SOCIAL I COMUNICATIVA: 

- Potenciar la relació entre el nen i l’adult mitjançant el contacte corporal i 

visual 

- Disminuir la freqüència de conductes estereotipades, repetitives i de 

ruptura o defensa 

ÀREA EMOCIONAL: 

- Disminuir el nivell d’ansietat amb una activitat estructurada 

- Afavorir l’expressió de les emocions i sensacions de grat o desgrat 

ÀREA COGNITIVA 

- Manipular i tocar els instruments adequadament 

- Treballar la persistència en l’acció. 

ÀREA SENSORIOMOTRIU 

- Mantenir una postura adequada durant l’activitat 

- Tolerar el contacte físic 

DISSENY INICIAL Música de les quatre estacions d’ A. Vivaldi: 

Tal i com ens ha explicat la tutora, quan les escolten 

a la classe aquest alumne es mostra atent i 

emocionat. Per això volem treballar amb aquestes 
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músiques i relacionar-les amb les emocions que 

pugui expressar. 

CANVIS EN EL 

DISSENY INICIAL 

Música de les quatre estacions d’A. Vivaldi: 

Només amb la música no mostra molta reacció i per 

això decidim afegir imatges a les músiques que 

puguin evocar algun sentiment. 

Material nou: 

Material on puguem relacionar la seva foto amb tres 

instruments de percussió diferent: Caixa xina, claus i 

tambor. I amb tres cançons: Sol solet, El tren petitó i 

Mireu allà dalt. Tres cançons que li agraden. Amb 

aquest material podem treballar tots els objectius 

específics a partir de diferents activitats. 

 

DISSENY DE LES SESSIONS PER A L’ALUMNE D 

Objectius específics:  

ÀREA SOCIAL I COMUNICATIVA: 

- Potenciar la relació entre el nen i l’adult mitjançant el contacte corporal i 

visual 

- Ser capaç de compartir l’instrument amb l’adult 

- Ser capaç de combinar moments d’acció i d’espera 

ÀREA EMOCIONAL: 

- Disminuir el nivell d’ansietat amb una activitat estructurada 

- Afavorir l’expressió de les emocions i sensacions de grat o desgrat 

ÀREA COGNITIVA 

- Manipular i tocar els instruments adequadament 

- Treballar la persistència en l’acció. 

ÀREA SENSORIOMOTRIU 

- Integrar l’esquema corporal i la identificació del propi cos 

- Tolerar el contacte físic 

DISSENY INICIAL Material amb instruments i cançons: 

Per al seu material hem agafat tres cançons que li 
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agraden molt i que demana sovint (col·locant les 

peces de feltre davant seu i sempre amb un mateix 

ordre): El sol solet, El tren petitó i La lluna la pruna. 

També he col·locat la seva fotografia amb tres 

instruments de percussió: la caixa xina, les claus i el 

tambor. Amb aquest material podem fer moltes 

activitats que requereixen de discriminació i a partir 

de les quals podem treballar els objectius específics. 

A part del material preparat per aquest alumne, al 

compartir la sessió amb l’alumne V, intentarem també 

integrar-lo amb el material de l’altre alumne i treballar 

amb tots dos junts els aspectes d’alternar moments 

d’espera i d’acció, de compartir els instruments i 

objectes tant amb l’adult com amb el company i tot 

allò que ens pot aportar fer la sessió amb dos 

alumnes. 

CANVIS EN EL 

DISSENY INICIAL 

Material amb instruments i cançons: 

Hem afegit una part on no estiguin les cançons 

separades amb la seva fotografia, sinó que estiguin 

les tres juntes perquè pugui escollir quina és la que 

vol escoltar en cada moment i així treballar més la 

discriminació i no donar-li tot fet. 

 

DISSENY DE LES SESSIONS PER A L’ALUMNE V 

Objectius específics:  

ÀREA SOCIAL I COMUNICATIVA: 

- Potenciar la relació entre el nen i l’adult mitjançant el contacte corporal i 

visual 

- Disminuir la freqüència de conductes estereotipades, repetitives i de 

ruptura o defensa 

- Ser capaç de combinar moments d’acció i d’espera 

- Treballar la demanda 
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ÀREA EMOCIONAL: 

- Disminuir el nivell de desconnexió amb una activitat estructurada 

- Afavorir l’expressió de les emocions i  les sensacions de grat o desgrat 

ÀREA COGNITIVA 

- Manipular i tocar els instruments adequadament 

- Augmentar la capacitat per respectar el tempo de les activitats 

- Treballar la persistència en l’acció. 

ÀREA SENSORIOMOTRIU 

- Treballar el control del cos i dels moviments 

- Tolerar el contacte físic 

DISSENY INICIAL Música enregistrada: 

Aquest alumne, tarareja sovint la cançó de “I 

Dovregubbens hall” (La cova del rei de les 

muntanyes, de Peer Gynt). És per això que li portem 

l’enregistrament i com que li agrada molt i vol sentir-la 

moltes vegades seguides volem treballar la demanda. 

Que no ens estiri de la ma perquè li tornem a posar 

sinó que aprengui a demanar-la d’altres maneres. 

També volem treballar amb la pulsació de la cançó 

tocant el tambor. I que perdi la por a fer aquestes 

activitats que sempre ens demana que fem nosaltres i 

passi a fer-les ell mateix. 

CANVIS EN EL 

DISSENY INICIAL 

Música enregistrada: 

Veiem que convé treballar aspectes de moviment i 

expressió corporal, degut a lo sensorial que és aquest 

alumne, pel que afegim les cintes com a material. 

També afegim més cançons perquè no s’enganxi 

sempre a aquesta i per això seguim les 

recomanacions del a tutora i li fem un muntatge amb 

la música de Peer Gynt, la cançó de “Uh, Oh, No tinc 

por” del Club super 3, i la cançó de “Cada dia al 

dematí”.  
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DISSENY DE LES SESSIONS PER A L’ALUMNE S  

Objectius específics:  

ÀREA SOCIAL I COMUNICATIVA: 

- Potenciar la relació entre el nen i l’adult mitjançant el contacte corporal i 

visual 

- Ser capaç de combinar moments d’acció i d’espera 

- Disminuir la freqüència de conductes de ruptura o defensa 

ÀREA EMOCIONAL: 

- Disminuir el nivell d’ansietat amb una activitat estructurada 

- Treballar la tolerància a la frustració i el control de les emocions. 

ÀREA COGNITIVA 

- Manipular i tocar els instruments adequadament 

- Treballar la persistència en l’acció. 

ÀREA SENSORIOMOTIUR 

- Integrar l’esquema corporal i la identificació del propi cos 

- Tolerar el contacte físic 

DISSENY INICIAL Material amb cançons: 

El seu material són fotografies de diferents cançons per 

a discriminar i poder treballar amb aquestes. Com els 

altres alumnes que treballen amb cançons, té la cançó 

del Sol Solet, El tren petitó i La lluna la pruna. 

No li posem fotografies d’instruments perquè si cal pot 

integrar-los bé en l’activitat amb les cançons 

CANVIS EN EL 

DISSENY INICIAL 

Música amb cançons: 

Amb tres cançons és massa fàcil per a ell. Pot 

discriminar amb més cançons, per això vam partir d’una 

tria que va fer les figures de feltre que representen les 

cançons i vam ampliar el material a sis cançons. 

El treball l’hem fet amb aquestes cançons i combinant la 

música enregistrada amb la guitarra. En ocasions n’hem 

utilitzat d’altres que no estaven en el material, a partir de 

demandes de l’alumne. 
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4.2.- RESULTATS 

4.2.1.- Anàlisi i interpretació de les dades 

 - Observació de vídeos 

Per a fer l’anàlisi de les sessions, m’he guiat d’un diari de seguiment (annex 1) 

amb apunts bàsics que anava escrivint després de cada sessió, i també dels 

vídeos enregistrats durant les cinc últimes sessions. 

Per temes de protecció de dades, aquests enregistraments els he pogut utilitzar 

per a fer l’anàlisi de les sessions però només de forma personal i no en puc 

difondre les imatges. Per això, tot i que algunes són molt representatives i 

anirien molt bé per a mostrar aspectes que comento en el treball, no podré 

mostrar-les i tot l’anàlisi és escrit i descriptiu del que he pogut anar observant. 

La observació dels vídeos m’ha aportat moltes dades de detalls que durant la 

sessió s’escapen i que poden ser realment indicadors de coses que estan 

passant. Considero que aporta molta riquesa i que és una manera de veure’t a 

tu i als alumnes des d’una posició més objectiva. 

En aquest apartat, no explicaré el desenvolupament de les sessions, ja que 

estan a l’Annex 1, sinó que només exposaré aquelles dades significatives de 

cada alumne que he anat recollint de l’anàlisi. 

ANÀLISI DE L’ALUMNE M 

En un principi, quan vam utilitzar les cançons de les quatre estacions d’A. 

Vivaldi, vam detectar que no eren tan significatives per a ell ja que no mostrava 

moltes emocions ni diferència entre les diferents estacions. Per això vam 

decidir un canvi en el material de dues maneres. 

Per una banda volíem posar imatges de les estacions amb les músiques per 

veure si d’aquesta manera evocava algun sentiment i emoció en l’alumne. 

Paral·lelament vam veure que potser convenia fer una activitat més guiada per 

a disminuir les conductes estereotipades de l’alumne. Per això vam plantejar un 

material on poguéssim relacionar a l’alumne (mitjançant la seva fotografia), 
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amb tres instruments de percussió diferents i amb tres cançons que li 

agradaven, tal i com he exposat en el disseny del programa. Volíem també 

treballar amb aquest material l’associació de diferents aspectes per a una 

mateixa activitat, intentant a poc a poc anar relacionant, l’alumne amb cada 

instrument, després l’alumne amb cada cançó i finalment poder relacionar 

l’alumne amb un instrument i una cançó alhora. Per això vam utilitzar tres 

instruments i tres cançons diferents. 

Una vegada preparats els dos materials nous, vam veure que prestava més 

atenció, mostrava estats d’ànim i feia més activitat amb la dels instruments i les 

cançons, pel que vam deixar d’utilitzar les quatre estacions d’A. Vivaldi. 

Al llarg de les sessions ens anàvem adonant que la seva iniciativa i el seu 

interès eren baixíssims però la comprensió molt alta, per la qual cosa tot el que 

li demanàvem ho feia però no era significatiu per a ell. Per això en algunes 

sessions vam treure nous elements per veure si s’interessava a fer alguna 

activitat; vam treure fotografies dels instruments perquè n’escollís algun i 

poguéssim tocar-lo junts, interaccionant. Ell es va decantar per les campanes 

en més d’una ocasió i tot i que al principi semblava que podíem tocar 

l’instrument alhora, conversar amb aquest i esperar i escoltar l’altre, finalment 

ell acabava per fixar-se amb els números de les campanes i tocar-les en ordre. 

Tornava a anar a allò més racional i menys sensitiu. 

També, en ocasions, vam deixar-li espais d’improvisació perquè pogués 

expressar el que estava sentint i experimentar noves sensacions. Però en 

aquests casos sempre tornava als seus estereotips, a girar els objectes o sobre 

ell mateix, a tirar-los, seguir les línies, mirar les línies i els objectes des de 

baix... D’aquesta manera és com ell es provocava sensacions, però sempre 

sense sortir de les seves accions repetitives i de defensa i ruptura. 

ANÀLISI DE L’ALUMNE D 

Aquest nen des d’un principi va acceptar molt bé el material preparat. Si que en 

aquest cas no li cridava molt l’atenció la pantalla, més que quan sortia amb la 

seva fotografia. És cert, però, que la pantalla no va ajudar a una millor 
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discriminació de les cançons per part seva. Per això vam afegir al material les 

tres cançons juntes per a poder escollir i li vam donar les peces de feltre perquè 

pogués fer-ho amb aquestes, agafant cada vegada la que volia sentir. 

Li costa molt compartir i quan està amb les figures de feltre, si l’altre alumne 

amb el que comparteix la sessió li agafa alguna, s’enfada i tira els instruments, 

es tapa les orelles, crida o s’amaga sota l’estora. En alguns moments sembla 

que aquestes conductes disminueixen però continua costant-li molt compartir el 

seu material. 

Quan treballem amb el seu material i sent les cançons d’aquest, es posa molt 

content i ho mostra amb estereotips; pica amb els peus al terra, aleteja els 

braços i algunes vegades es tapa les orelles i fa alguns sons. Aquests 

moviments acostuma a fer-los quan comencen a sonar les cançons que li 

agraden, i no en altres moments. 

Una cosa que ens va estranyar és que aquest nen sempre ordena les coses i 

és molt bo fent trencaclosques, i és per això que per a preparar el material vam 

utilitzar l’orde que feia ell amb les peces de feltre. Però una vegada fet el 

material, quan el veia a la pantalla els ordenava sempre al revés i no tal i com 

estaven posats i ho havia fet ell abans. 

En el moment d’escollir la cançó entre les peces de feltre el que fa es agafar la 

que vol i aquesta és la que li posem. Però hem pogut detectar al llarg de les 

sessions que no sempre és la que vol, sempre agafa les tres en un ordre 

diferent però en ocasions n’agafa una, que seguidament deixa i n’agafa una 

altra. Sembla que li agrada tant quan escolta les cançons que no pot escollir-ne 

només una i esperar a que s’acabi per escollir la següent. 

També és important valorar que a mesura que han anat avançant les sessions, 

aquest alumne ha pogut seguir guies que donàvem per a treballar amb el 

material de l’altre alumne amb qui comparteix sessió. Ha pogut treballar amb 

les cintes i fer algunes coses de moviment en lloc d’estar tota l’estona assegut 

al terra ordenant peces. Tot i que al principi li costava i només les agafava un 
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moment molt curt, cada vegada podia estar més estona movent-se amb les 

cintes. 

ANÀLISI DE L’ALUMNE V 

En el seu cas el material, al principi, va ser força canviant, però això ens va 

anar bé. Al principi només tenia la música enregistrada de “La cova del rei de 

les muntanyes” de Peer Gynt i vam poder treballar molt la demanda. Tendia a 

venir sempre i agafar-nos de la mà perquè li tornéssim a posar i vam poder 

treballar-ho per tal que fes altres gestos per a demanar-ho. Podia prémer a la 

pantalla o bé venir i fer-nos un copet al braç per a demanar-ho. 

Un cop assolida la demanda d’aquesta manera, vam observar que s’enganxava 

molt a sentir aquesta cançó repetides vegades i vam considerar adequat 

relacionar-ho amb algunes propostes de moviment i sensacions, que ell busca 

moltes vegades. Per això vam treure les cintes i el tambor i tractàvem de fer 

dos tipus d’activitats. Amb el tambor volíem treballar el correcte ús d’aquest, 

tocant la pulsació i alhora que pogués fer-ho ell sol, sense les ajudes que 

sempre demana per la por a fer ell sol una activitat nova. Amb les cintes volíem 

treballar el moviment d’acord amb la música, més gran o més petit depenent 

del volum i la velocitat del que sentíem i també la por i el respecte a fer 

activitats noves. Això ho mostrava molt donant-nos els objectes perquè féssim 

nosaltres l’activitat que li demanàvem. Preferia veure-ho que no fer-ho ell 

mateix. 

Amb totes dues activitats vam poder observar petits progressos puntuals, 

d’alguns moments que responia al que buscàvem que fes, però no sempre va 

arribar a estar adquirit com un aprenentatge o assoliment. És una via per on 

seguir treballant, però, perquè hem vist que en ocasions ha estat efectiva i que 

pot fer-ho. 

Vam voler també treballar amb més d’una cançó perquè no s’enganxés tant a 

repetir sempre la mateixa. Per això vam preguntar a la seva tutora i vam afegir 

la cançó de “Uh, oh, no tinc por” del club super 3 i “Cada dia al dematí”. I alhora 
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de fer això vam presentar-li tres imatges representatives de les cançons per a 

què pogués escollir amb la pantalla. 

Un element molt important a explicar amb aquest alumne és que hem pogut 

veure que a més de seguir el seu material ha seguit també el material de 

l’alumne amb qui comparteix la sessió. Amb el material dels instruments i les 

cançons del D, ha tingut molts comportaments significatius. Alguns d’aquest 

són xiulets o sons que emet que tenen entonació, en ocasions semblant a la 

d’alguna paraula que acabem de dir i que ell ha sentit, és com una imitació 

sonora però sense verbalitzar les paraules. També en dues sessions va treure 

dues de les seves primeres paraules; tren i lluna. Podem veure doncs que el 

material de les cançons ha estat un bon estimulant, entre d’altre coses, per 

aconseguir, per primera vegada, llenguatge verbal en aquest nen que no en 

tenia. 

Amb aquest alumne vam plantejar-nos de relacionar els seus estats d’ànim 

amb les cançons i amb els dibuixos d’una cara contenta i una altra trista. Es va 

confeccionar el material però no vam poder-lo relacionar ja que el dia que el 

vam treure es va enganxar a aquest i no feia més que col·locar-lo de diferents 

maneres i aïllar-se de la resta de coses i activitats que fèiem. Tot i que en algun 

moment vam poder observar algun gest significatiu que feia amb les cares, vam 

decidir, pel moment, no treure-les i continuar amb el treball que estàvem fent 

amb les cançons. 

ANÀLISI DE L’ALUMNE S 

Amb aquest alumne un dels objectius que volíem aconseguir dins l’aula era 

disminuir les seves conductes agressives i d’escapada. 

Amb el material de les cançons podia estar més centrat a fer una activitat i no 

despistar-se massa. Tot i que no sempre podia estar tranquil i atent a l’activitat, 

si que vam poder observar un augment de la capacitat per a fer una activitat i 

persistir en aquesta. 

En un principi només vam incloure tres cançons en el seu material però vam 

veure que ens en demanava més i per això vàrem escollir tres peces de feltre 
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més i les vam incorporar amb el material. No té cap problema de discriminació, 

pel que podíem fer aquest treball amb sis peces de feltre en lloc de tres sense 

que això signifiqués una dificultat afegida. 

Aquest alumne tenia més llenguatge el curs passat i aquest curs vam observar 

que havia fet un retrocés en aquest sentit. Al principi vocalitzava moltes 

paraules però sense treure’n so, més endavant només vocalitzava paraules 

que imitava d’una altra persona que les estava dient. Si li demanem que parli, 

no ho fa. Només de manera espontània diu algunes paraules o si ho fa per 

imitació. 

A l’utilitzar el material i haver de fer demandes de les cançons, moltes vegades 

el que feia era senyalar la pantalla o agafar la figura de feltre de la cançó que 

volia escoltar. En ocasions, però, també a pogut treure paraules i verbalitzar la 

cançó que volia. 

Amb la cançó de La lluna la pruna, al principi sempre agafava les figures de 

feltre i les llançava al sostre, escenificant que la lluna està al cel, tot i que això 

no ho feia amb el sol. Això va deixar de fer-ho quan va començar a apilar les 

cançons cada vegada que n’escollia una per escoltar-la. Va establir una rutina 

d’agafar la figura de la cançó que volia i posar-la sobre la taula. Això ho feia 

amb cadascuna fins que acabava totes les cançons. 

En algunes ocasions, quan acabava de sentir totes les cançons amb la música 

enregistrada, anava cap a la guitarra i la tocava, demanant així, de repetir 

alguna de les cançons, però amb la guitarra. I així ho fèiem, tot i que no sempre 

tocava ell la guitarra, sinó que només l’escoltava i anava cap a la pantalla a 

mirar-se la fotografia de la cançó. 

Amb tot això ha pogut centrar-se més i anar fent demandes i traient paraules 

però també ha continuat amb conductes agressives i d’escapada. Amb aquest 

nen hem hagut d’estar molt a sobre per ajudar-lo a mantenir-se en una activitat 

i amb calma. Per això, algun dia que ha estat més alterat hem dedicat una 

estona del final de la sessió a fer alguna activitat més de relaxació, encara que 

només pogués estar dos minuts tranquil. 
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4.2.2.- Conclusions de la intervenció educativa 

 

En aquest apartat hi inclouré les conclusions de la intervenció amb cada un 

dels alumnes per separat. 

CONCLUSIONS DE LA INTERVENCIÓ AMB L’ALUMNE M 

Amb aquest alumne la veritat és que ha estat més difícil veure un progrés, i 

més en l’àrea del llenguatge verbal. 

Si que hem pogut veure molts canvis a nivell de llenguatge corporal, ja que ha 

abandonat conductes repetitives i en les que es tancava molt en ell mateix com 

els balanceigs que feia estirat, donant-se cops a costat i costat i amb les mans 

a la boca. Aquesta conducta va deixar de fer-la però seguint amb altres que ja 

he anat anomenant. 

Aquest alumne, tenia llenguatge parlat des d’un principi, però que l’utilitza molt 

per repetir o respondre a preguntes, ja que la comprensió del que se li diu és 

bona. No l’utilitza pràcticament de forma espontània. Durant les sessions hem 

pogut veure com en ocasions utilitzava el llenguatge espontàniament, sobretot 

per fer demandes. 

Amb el material preparat, en un principi semblava que li feia cas i l’ajudava en 

varis aspectes, però quan ja portàvem unes quantes sessions fent el mateix 

treball vam observar que realment ell feia el que li proposàvem per inèrcia, però 

en cap cas per iniciativa o interès propis, i que per tant no era significatiu per a 

ell. Per això vam voler deixar més espais per a la improvisació, per a veure com 

reaccionava i que era el que feia, però en aquesta via sempre anava a les 

conductes repetitives característiques d’ell, fins i tot si era una improvisació 

guiada. 

Considero que hem pogut treballar amb aquest alumne els objectius que ens 

proposàvem, des de diferents maneres. En el seu cas hem sortit més del 

material proposat per a poder arribar més a l’alumne i trobar activitats que 

fossin més significatives per a ell, tot i que no sempre ho hem aconseguit. 
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CONCLUSIONS DE LA INTERVENCIÓ AMB L’ALUMNE D 

Amb aquest alumne, sense llenguatge parlat, hem pogut veure que els 

materials proposats han servit d’estímul per augmentar el contacte visual, en 

aquest cas per als objectes més que cap a les persones, i per disminuir 

algunes conductes repetitives i de defensa. 

Des d’un principi es va adaptar molt al material preparat i poc a poc el va anar 

entenent. En un principi ens trobàvem en situacions en que no sabia què fer i 

es dispersava o cridava, però poc a poc i amb ajuda ho va anar entenent i 

podia seguir l’activitat amb èxit. 

Amb l’activitat de l’elecció de cançons ha pogut escollir les cançons que volia i 

esperar-se a que s’acabés per escollir-ne una altra. Progressivament, penso 

que cada vegada ha estat més connectat amb l’activitat i aquesta ha estat més 

significativa per a ell ja que mostrava alegria quan sentia les cançons. Ho 

exterioritzava amb moviments de cames i braços i alguns sons quan sonava la 

cançó. Aquesta conducta no la feia des del principi sinó que va anar sorgint, 

cosa que em porta a pensar que cada vegada podia ser més conscient del que 

estàvem fent i de que era ell qui estava escollint el que volia escoltar. 

Un altre punt molt important i positiu és que l’alumne D, al principi quan fèiem 

l’activitat guiada per l’altre alumne amb qui comparteix sessió no connectava i 

anava a la seva, fent una altra activitat o es quedava simplement assegut però 

sense mostrar atenció ni cap reacció al que estàvem fent. El que passava amb 

els dos alumnes és que al principi era com treballar amb dos alumnes diferents 

en un mateix espai, però no eren pràcticament capaços de compartir activitat ni 

espai i cadascú anava a la seva. I amb el temps ha anat passant que l’alumne 

D ha pogut anar participant de les activitats proposades per l’alumne V i 

viceversa. I tots dos han pogut trobar punts positius i que els hi aportaven 

experiències del material preparat expressament per a l’altre alumne. 

CONCLUSIONS DE LA INTERVENCIÓ AMB L’ALUMNE V 

Des del meu punt de vista aquest alumne ha mostrat molts canvis durant 

aquest últim temps. Com també havia comentat, aquest nen no té gens de 
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llenguatge parlat. Però la veritat és que fa tants sons acompanyant les seves 

accions que moltes vegades se l’entén sense necessitat del llenguatge parlat. 

Durant aquests mesos, vam poder començar treballant la demanda i les pors 

amb ell, i va funcionar molt bé, alhora que vam poder canviar d’activitat i 

mantenir els nous hàbits adquirits. En aquest sentit, va millorar molt a l’hora de 

fer demandes però encara vam continuar treballant molt el fet de vèncer les 

seves pors a fer activitats noves. Ell, com molts altres nens amb TEA, no volen 

aprendre a fer coses noves, ja que si les fan després els hi demanarem que ho 

tornin a fer, i és per això que no volen provar coses noves, per absurdes que 

ens semblin a nosaltres. En aquest aspecte, ell demanava tocar el tambor però 

no volia tocar-lo ell sol o amb nosaltres, tot i que pot fer-ho. I el mateix passava 

amb les cintes. En ocasions hem pogut veure com podia fer alguna d’aquestes 

dues activitats sol i una bona estona, però encara no gosa fer-ho sempre i per 

iniciativa pròpia. 

Un altre punt molt bo, és, com he comentat amb l’alumne D, que ha pogut 

participar de l’activitat preparada per l’altre alumne. D’aquesta manera l’hem 

pogut veure menys penjat al seu món durant les sessions, i més connectat amb 

el que estàvem fent a la classe. 

I per últim, i en aquest cas el més important, és els canvis que ha fet a nivell de 

llenguatge. Bàsicament són dues coses les que hem pogut observar. Per una 

banda l’ús dels sons i xiulets que produeix. Com he dit moltes vegades 

acompanya accions o moviments amb sons, però el que hem pogut observar 

últimament és que fa sons amb entonació, i és amb l’entonació de paraules que 

just abans ha dit algú. Això ho feia varies vegades quan li dèiem la cançó que  

havia escollit i ell amb un so repetia l’entonació. Per altra banda, durant dues 

de les sessions va verbalitzar dues paraules: tren i lluna. Va deixar-les anar 

espontàniament mentre cantàvem aquestes dues cançons en dos dies 

diferents. Per a nosaltres va ser molt emocionant sentir-lo dir aquestes dues 

paraules, dues de les primeres que ha dit mai. 

Tot i l’alegria d’haver-lo sentit dir aquestes dues paraules, no vam dir-ho molt, i 

menys a ell, ja que, igual com el que comentava amb les cintes i el tambor, si 
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ell és conscient que ho ha dit i que nosaltres l’hem sentit, i veu que li demanem, 

pot ser que no torni a fer-ho com a mecanisme de defensa. Per això vam 

deixar-ho com una cosa que ha de ser espontània i vam rebre-ho com que els 

estímuls donats eren positius per a ell, per tot el que hem comentat tan a nivell 

de llenguatge com a nivell dels altres objectius específics marcats. 

CONCLUSIONS DE LA INTERVENCIÓ AMB L’ALUMNE S 

Amb aquest alumne considero que hem avançat, a passos petits però hem 

pogut anar treballant coses, sobretot de conductes de comportament, i no tant 

de llenguatge, però no per això menys importants. 

Cal destacar que en un principi, i després de veure el retrocés que havia fet a 

nivell de llenguatge respecte el curs passat, vam dubtar una mica si realment 

podríem fer un treball en aquest nivell. Al veure que només vocalitzava sense 

treure so, no sabíem si amb tant poc temps podríem aconseguir que tornés a 

treure so. I realment no hem aconseguit que torni a treure so com feia el curs 

passat però si que hem pogut detectar maneres de fer-ho. Primer ho fèiem a 

través de demandes, però vèiem que així no reaccionava, i és més, encara 

retrocedia més i ja no vocalitzava tantes paraules, només algunes que imitava 

de paraules que dèiem nosaltres. Aleshores vam detectar que si li demanàvem 

no responia, i que només treia paraules si era espontàniament. Per aquesta via 

i mitjançant el material que li havíem preparat, ha pogut anar fent demandes 

també parlades. 

A nivell de conducta hem pogut aconseguir que la sessió de musicoteràpia 

sigui per a ell un espai on pot estar tranquil i fent una activitat sense necessitat 

d’utilitzar mecanismes de defensa. Això no ha estat així sempre i hi ha hagut 

dies que estava més agressiu i mogut i no hem pogut acabar l’activitat, però si 

que penso que ha millorat a aquest nivell. És un nen molt mogut i difícil de 

caràcter per això aquestes conductes no poden canviar d’un dia per l’altre i hi 

ha aspectes que es mantindran així, però si que podem aspirar a aconseguir 

que l’espai de musicoteràpia sigui un espai de treball en el que ell pugui fer 

feina i sentir-se bé. I en ocasions ho hem aconseguit, i ho dic pels moments 



L’ÚS DE LA CANÇÓ PER A POTENCIAR EL DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE D’UN NEN AUTISTA     

Júlia Jorquera Bordonau 

 

 

63 
 

que hem acabat l’activitat pensada per a ell i que ha pogut demanar-ne una 

altra de música també sense anar a buscar les seves defenses. 

4.2.3.- Noves vies de treball 

 

En aquest apartat volia exposar noves vies per on jo seguiria treballant amb 

aquests alumnes. Amb aquest temps que he estat treballant amb ells he vist 

moltes millores, he conegut moltes coses que no coneixia i he après molt, i és 

també per tot això que vull aportar noves idees i materials que utilitzaria per a 

un treball futur. Penso que tot i necessitar rutines establertes, aquestes també 

han d’anar evolucionant per a seguir treballant noves coses i introduir canvis 

amb els alumnes. 

En tots els casos penso que és un treball llarg a fer, però el que pretenc 

exposar són idees que es podrien seguir a llarg termini. 

NOVES VIES DE TREBALL PER A L’ALUMNE M 

Com he exposat en les conclusions amb aquest alumne no hem pogut fer molta 

feina i no ha respost del tot bé al material elaborat per a ell. 

Crec que seria bo treballar més a partir de la improvisació, però aquesta ha de 

ser guiada per a treure’l dels seus estereotips. Procuraria fer molta improvisació 

a través d’instruments, que fossin instruments que no pugui girar, ja que sinó 

ens dificultem la feina. I a través d’aquesta tractar objectius d’espera i acció i 

d’escolta. 

Per altra banda tornaria al treball de les emocions recuperant la música de les 

quatre estacions d’A. Vivaldi amb les imatges i procurant treballar l’aspecte 

corporal perquè no s’enganxi a donar voltes sobre ell o a posar-se les mans a 

la boca sinó que pugui fer altres activitats relacionades amb les sensacions que 

li transmeti la música. 

NOVES VIES DE TREBALL PER A L’ALUMNE D 

Amb aquest alumne se’m fa una mica difícil proposar noves vies. Jo seguiria 

amb el treball de la cançó i li afegiria treball amb signes perquè pogués 
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expressar el que pensa o vol dir amb signes. Pensaria en combinar tots dos 

aspectes. 

Eliminaria el factor pantalla,  ja que per a ell no ha estat significatiu i seguiria 

amb el treball de discriminació, intentant fer-lo a partir de fotografies i per al 

qual necessiti expressament el contacte visual. 

També penso que li poden anar bé cançons en les que se li demani algun 

moviment; picar de mans, balancejar els braços, i que aquests els hagi de fer 

juntament amb el/la musicoterapeuta. Penso que activitats així poden afavorir a 

la consciència del propi cos i alhora al contacte visual amb una altra persona. 

NOVES VIES DE TREBALL PER A L’ALUMNE V 

Crec que el treball fet amb aquest alumne ha estat molt positiu i li ha aportat 

moltes coses en les quals hem vist progressos. És per això que seguiria amb 

aquesta via. 

Considero que un aspecte que li ha anat molt bé és tenir un company a la 

classe, però en el sentit que això ha facilitat que durant una mateixa sessió 

utilitzéssim dos materials diferents. Penso que li va bé tenir diferents materials 

per a seguir, i que ha representat tenir més estímuls per al seu progrés a nivell 

de llenguatge. 

Més endavant si que reprendria el treball de les emocions amb les músiques i 

les imatges de les cares. No tinc molt clar com podríem seguir en aquesta via 

per evitar que s’enganxés a les imatges, però si que penso que seria un treball 

positiu a nivell d’emocions. 

També penso que el treball d’emocions seria molt important tractar-lo per 

intentar que aquest alumne no es tanqui tant en ell mateix, cosa que ha mostrat 

cada vegada que es posa la caputxa i les manoples del cançoner o que tanca 

el punys. 
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NOVES VIES DE TREBALL PER A L’ALUMNE S 

Una via de treball que penso que pot ser molt bona amb aquest alumnes és el 

posar-lo en situació, i acompanyar-ho amb música. El que jo plantejaria seria 

fer un petit conte d’una situació diària per ell on ell fos el protagonista. Agafaria 

alguna situació diària en la que ell mostri algun tipus de conflicte (p.ex. l’hora de 

dinar) i en faria alguna història amb música. La il·lustraria, posant la seva foto al 

protagonista i la lletra de la cançó escrita. Hauria de ser una història molt curta i 

senzilla, amb una música també senzilla de pregunta i resposta i en la qual 

explicaria la conducta esperada d’aquest nen.  

Crec que d’aquesta manera podríem tractar comportaments esperats d’ell, 

podríem allunyar-lo d’algunes conductes agressives que caracteritzen aquests 

moments i que a vegades són degudes a la falta de recursos per expressar el 

que voldria expressar. Podríem treballar la demanda i l’espera, dues accions 

molt difícils per a ell i que quan no pot esperar o no es pot fer entendre 

exterioritza amb agressivitat o escapant-se corrent. 

Per altra banda també afegiria al final de les sessions un moment de relaxació 

cada dia, per a procurar que pugui estar tranquil sense fer res cada vegada 

més estona. És molt poc pacient i es posa molt nerviós quan li demanes 

tranquil·litat, o quan apagues els llums. És per això que penso que un treball en 

aquesta via, pot ser complicat però també molt beneficiós si es fa amb temps. 
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5.- CONCLUSIONS FINALS 

L’ús de la cançó per a potenciar el desenvolupament del llenguatge d’un nen 

autista, tal i com havia detallat a la Introducció al Projecte és una proposta 

didàctica per a treballar, a través de la cançó el desenvolupament del 

llenguatge, tan parlat com gestual, de nens autistes.  

Però l’objectiu no era simplement presentar una proposta amb les conseqüents 

observacions, anàlisi i resultat, sinó contextualitzar-ho en un marc teòric per a 

relacionar el que ja està escrit amb allò que jo anava fent a partir de 

l’observació. El que he intentat fer, doncs, ha estat una revisió bibliogràfica el 

més àmplia possible passant per tots els factors implicats en el treball; 

l’autisme, la musicoteràpia, el llenguatge i les diferents combinacions dels tres 

elements. Per això vaig partir del que jo ja havia vist en el pràcticum I 

(coneixement previ), la bibliografia sobre els diferents temes (nous 

coneixements) i la part pràctica que elaborava. 

Durant aquest mesos de treball he aprofundit molt en el món de l’autisme, de la 

musicoteràpia i del llenguatge des de diferents perspectives per a desenvolupar 

la proposta didàctica. M’he trobat factors que no m’esperava i que no coneixia i 

que m’han ajudat a fer créixer aquest projecte. 

Preparant la proposta didàctica he vist que el treball del llenguatge és molt 

complex ja que podem parlar de molts tipus de llenguatge, i que m’havia 

d’adaptar a l’estil més convenient per a cadascun dels alumnes. Això va influir 

al moment de la tria d’aquests, buscant poder treballar per a objectius diferents 

i de diverses maneres. 

Posant en pràctica la proposta i mentre feia el disseny vaig poder veure que per 

a treballar el llenguatge era molt important tractar molts altres aspectes, 

sobretot relacionats amb comportaments i conductes dels nens i nenes. Tot i 

que aquestes aspectes estan molt relacionats amb el llenguatge no verbal, vaig 

veure que també feia falta tractar-ho amb els alumnes que tenien llenguatge 

parlat. 
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Abans de començar el projecte, pensava que dissenyar la proposta adequada i 

obtenir resultats seria més senzill del que ha estat després. En aquest cas 

jugàvem amb un factor com són els nens amb TEA que poden mostrar molts 

canvis de conducta i comportament amb molt poc temps. En aquest sentit no 

són constants i sovint no pots esperar-te com reaccionaran tot i conèixer el que 

van a fer. És degut, entre d’altres, a això i al poc temps d’aplicació del 

programa que els resultats no són tan amplis i rellevants com esperava en un 

principi. 

Pensant en cadascun dels alumnes puc veure que el programa ha estat més 

beneficiós per uns que per d’altres. En el cas de l’alumne M i de l’alumne D, el 

programa dissenyat els ha proporcionat uns estímuls bons, però possiblement 

limitats per al que ells realment necessiten. En el cas dels alumnes V i S, per 

contra, penso el programa els ha estat més beneficiós i que si que ha estat 

significatiu per a ells i el seu desenvolupament, en un cas ha tingut més 

repercussions en el llenguatge verbal i en l’altre en el llenguatge corporal i els 

patrons de conducta. 

He considerat molt important dedicar un espai a noves vies de treball perquè 

penso que aquest projecte no acaba aquí, sinó que amb tot el que he pogut 

veure i aprendre podria seguir treballant per aconseguir nous i variats resultats 

tant a nivell de llenguatge com d’altres comportaments i objectius plantejats. 

La part més teòrica i de revisió bibliogràfica del projecte m’ha aportat molts 

aprenentatges tant en el camp de l’autisme com en el de la musicoteràpia. Tot i 

que ja en coneixia coses ha estat per mi una ampliació de coneixement molt 

significativa. He descobert camins on hi ha molt per descobrir i conèixer, i que 

m’agradarà seguir-los una vegada tancat aquest projecte. 
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Annex 1: Diari de les sessions 

Al dur a terme les sessions vaig anar recollint un diari valorant diferents 

aspectes i això és el que presento en aquest annex. Al principi hi ha una part 

que és comuna per a totes les sessions i després estan descrites per alumnes i 

en l’ordre de les sessions. En les sessions descrites no he especificat els 

objectius de cada sessió perquè ja els he exposat a l’apartat de metodologia 

com objectius específics per a cada alumne. 

Descripció de l’aula: 

L’aula de musicoteràpia és un espai molt gran amb dues parts diferenciades 

separades per unes portes corredores. En un dels espais, el més petit, és on 

s’hi guarda el material per a les sessions i on hi ha l’equip de música. A l’altre 

espai és on es desenvolupa la sessió, és una sala amb parquet i una porta de 

vidre força gran que dóna a un petit pati interior. En aquesta aula no hi ha res 

perquè per a cada sessió s’hi posa el material que es necessitarà. Alguns 

elements comuns de totes les sessions són; una estora de colors per aïllar una 

mica del terra, i un racó on hi posem les cadires que necessitarem segons el 

número de persones que estarem treballant a l’aula i una cartolina que hi posa 

“Avui hem fet música” i hi ha quadres amb velcro per enganxar les fotografies 

dels que estarem a l’aula durant la sessió. En aquest racó és on fem la rebuda i 

ens diem hola i el tancament de la sessió per recordar-la i dir-nos adéu. 

A nivell metodològic amb cada un dels alumnes varien els exercicis i propostes 

depenent de les seves capacitats i necessitats. A més a més, tot hi haver fet 

una proposta d’activitats fixes, no sempre ho són ja que els nens vénen a 

classe d’una manera diferent cada dia i depenent d’això pot ser convenient 

canviar alguna activitat. Hem treballat sobretot a través de la cançó, però també 

amb els instruments, el ritme i l’audició, fent d’aquestes les eines més 

adequades per a treballar en cada moment. Les classes, però, si que tenen una 

estructura semblant per a tots els alumnes. Es comença la sessió traient-nos 

les sabates i posant-nos uns mitjons adherents al terra i s’enganxen a la 

cartolina les fotografies dels que estem presents a la classe i diem els noms. 
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Això permet treballar la identitat i la diferenciació amb els nens. A continuació 

canten la cançó de bon dia (adaptada a cada nen) i després comença l’activitat 

especifica de cada classe. Al final de la classe fan un recordatori del que han 

fet a la classe, mitjançant fotografies (dels instruments o material que han 

utilitzat) o més sovint verbalment, i canten la cançó per dir-se “adéu”. 

A partir d’aquí, cada sessió té les seves característiques particulars. 

DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS PER A L’ALUMNE M 

SESSIÓ I 
Alumne M 

45 min 

Material - Música enregistrada de les quatre estacions d’A.Vivaldi 

Desenvolupament 

de la sessió 

En aquest cas volíem començar les primeres sessions 

escoltant música que li provoqués sensacions i vam 

escollir les quatre estacions d’A. Vivaldi per recomanació 

de la seva tutora. 

Volíem fer un treball més específic en l’àrea emocional i 

social i comunicativa. 

Escoltem les quatre estacions de Vivaldi mentre li 

proposem exercicis de contacte visual i corporal o de 

relaxació per tal d’evitar conductes estereotipades. 

Observem les reaccions de l’alumne i verbalitzem les 

possibles emocions que pugui demostrar, per intentar de 

fer-lo conscient a ell del que està sentint. 

Quan ja hem escoltat les quatre preguntem a l’alumne si 

en vol repetir alguna i posem la que creiem que ha estat 

més significativa per a ell, per observar si torna a tenir les 

mateixes o diferents reaccions. 

Observacions En aquesta sessió hem pogut observar que no responia tal 

i com esperàvem que ho faria a les 4 cançons. 

Ha pogut estar tranquil en alguns moments tot i que li 

costava expressar coses més enllà d’anar-se’n cap als 

estereotips. 
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Al veure que no ha estat molt evocador per ell decidim fer 

alguns canvis per a la propera sessió: 

- Afegir fotografies de les estacions a la música, per tal de 

fer-la més evocadora de sensacions 

- Nou material on puguem relacionar l’alumne amb 

instruments i cançons i així poder treballar altres aspectes 

de relació i comunicació a part de l’àrea emocional. 

 

SESSIÓ II 
Alumne M 

45 min 

Material - Música enregistrada de les quatre estacions d’A.Vivaldi 

-Música de les quatre estacions i imatges de les estacions. 

- Material audiovisual amb imatges de l’alumne relacionat 

a tres instruments de percussió i a tres cançons. 

- Instruments de percussió: Caixa xina, claus, tambor 

- Peces de feltre: Sol, Tren i Elefant 

Desenvolupament 

de la sessió 

Presentem el material nou on es relaciona a l’alumne amb 

tres instruments de percussió diferents i amb tres cançons 

diferents mitjançant fotografies. 

Treballem seguint el material preparat i observem 

l’acceptació d’aquest i les reaccions que suscita.  

Portem la música de les quatre estacions de Vivaldi amb 

les fotografies de les estacions per a posar-les al final de 

la classe i veure si canvien les reaccions. 

Observacions El nou material de les cançons i instruments l’ha acceptat 

molt bé. Ha prestat molta atenció a la pantalla i ha pogut 

seguir l’activitat tal i com esperàvem que ho fes, tot i que 

només ha utilitzat la pantalla i no les peces de feltre. 

Hem vist que ha entès el material molt ràpidament. 

Com que s’ha enganxat tan bé al material de les cançons i 

els instruments, en aquesta sessió no hem utilitzat 

finalment el material de les quatre estacions de Vivaldi. 
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SESSIÓ III 
Alumne M 

45 min 

Material - Material audiovisual amb imatges de l’alumne relacionat 

a tres instruments de percussió i a tres cançons. 

- Instruments de percussió: Caixa xina, claus, tambor 

- Imatges d’animals i objectes plastificades 

- Imatges d’instruments plastificades 

Desenvolupament 

de la sessió 

Tornem a treballar amb el material de les cançons i els 

instruments. Com que no va utilitzar les peces de feltre per 

a escollir el que volia escoltar li traiem fotografies 

d’animals i objectes plastificades per a que pugui escollir 

també entre d’altres cançons i no només les del material 

audiovisual. 

Intentem fer un treball d’improvisació per pregunta 

resposta amb altres instruments que no estan al material 

sinó que els podrà escollir ell a partir de fotografies dels 

instruments que tenim a l’aula. 

Observacions En aquesta sessió, M, ha estat mot dispers. Ha fet més 

cas a les fotografies d’animals i objectes plastificades que 

el que havia fet a les peces de feltre la sessió anterior però 

les ha agafat per tirar-les, fer-les girar o posar-les dins la 

guitarra. 

De les imatges dels instruments i objectes que li hem 

deixat per escollir ha tendit a buscar i triar les mateixes 

que hi ha en el seu material: el Sol, el Tren i l’Elefant. 

En la part d’improvisació amb els instruments ha escollit 

les campanes. Hem pogut fer una mica de improvisació 

per pregunta resposta, però després ha començat a mirar-

se molt les campanes i a tocar-les seguint l’ordre dels 

números que hi ha escrits, sense escoltar a l’altre a l’hora 

de tocar. Quan s’ha cansat, ha començat a tirar tots els 

instruments i fotografies. 
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SESSIÓ IV 
Alumne M 

45 min 

L’alumne M no ha vingut i no hem realitzat la sessió. 

 

SESSIÓ V 
Alumne M 

45 min 

Material - Material audiovisual amb imatges de l’alumne relacionat 

a tres instruments de percussió i a tres cançons. 

- Instruments de percussió: Caixa xina, claus, tambor 

- Peces de feltre: Sol, Tren i Elefant 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treballem amb el material dels instruments i les cançons. 

Procurant que pugui tocar els instruments una estona, 

sense parar de seguida i marxar corrents, i que pugui 

cantar les cançons estant tranquil, sense posar-se les 

mans a la boca i anar a amagar-se. 

També dediquem un espai a la improvisació amb els 

instruments, deixant que ell n’esculli un i intentant fer 

algun exercici de pregunta resposta. 

Observacions En aquesta sessió M ha estat molt mogut i no ha volgut fer 

pràcticament res del que li hem proposat. Al principi ha 

pogut treballar amb el material dels instruments, primer 

sentia el so de l’instrument i després l’imitava, però ja amb 

l’últim ha començat a tirar els instruments i les baquetes. 

Amb la part de les cançons ha estat posant-se les mans a 

la boca i amagant-se a l’armari. Quan fem les cançons 

amb l’audio no diu mai cap paraula, però si les cantem 

amb la guitarra deixa anar alguna paraula per imitació. 

Finalment hem tornat a fer improvisació amb les 

campanes. Com la sessió anterior l’alumne s’ha enganxat 

a tocar per l’ordre dels números i després ha començat a 

girar-les i quan no li hem deixat fer-ho ha marxat de fer 

l’activitat. 
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SESSIÓ VI 
Alumne M 

45 min 

Material - Material audiovisual amb imatges de l’alumne relacionat 

a tres instruments de percussió i a tres cançons. 

- Instruments de percussió: Caixa xina, claus, tambor 

- Peces de feltre: Sol, Tren i Elefant 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treballem amb el material de les imatges de l’alumne amb 

els instruments i les cançons. 

L’objectiu de la sessió és aconseguir que l’alumne pugui 

seguir les activitats sense marxar i tirar instruments o 

baquetes. Que pugui escollir el que vol sentir, cantar les 

cançons, tocar els instruments i que pugui interaccionar 

amb l’adult. 

Observacions En la sessió d’avui, i després de varies sessions igual hem 

vist molt clarament que l’alumne té iniciativa i interès 0, 

només en té per girar i tirar coses. Quan li demanes que 

faci una cosa, la fa sense més perquè té comprensió 10, 

però realment quan fa el que se li demana no és gens 

significatiu per a ell. I si el deixes fer, sempre va a donar 

voltes a objectes, sobre ell mateix, tirar objectes o enfilar-

se i saltar. 

No interacciona amb els altres més que si li demanes, i tot 

i així ho fa poc, li costa. 

La part de les cançons si que veiem que li agrada més i 

que mostra alguna reacció quan es posa les mans a la 

boca i s’amaga, però fins i tot amb aquesta emoció la 

mostra seguint estereotips seus. Però tot i agradar-li més i 

ser més significativa per a ell, el que li provoca emoció és 

la cançó en si, perquè el que és l’exercici no. Ja es coneix 

l’ordre de les cançons, escull aleatòriament sense mostrar 

especial interès per a res i no reacciona fins que no 

comença a sonar la cançó. 
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SESSIÓ VII 
Alumne M 

45 min 

Material - Material audiovisual amb imatges de l’alumne relacionat 

a tres instruments de percussió i a tres cançons. 

- Instruments de percussió: Caixa xina, claus, tambor 

- Cançoner de les peces de feltre 

Desenvolupament 

de la sessió 

Com la sessió anterior treballem amb el material procurant 

que pugui seguir-lo sense marxar. 

Volem treballar la part dels instruments i les cançons 

alhora, per veure si així té més contingut i és més 

significatiu per l’alumne. 

També volem veure si amb més cançons mostra més 

interès a l’escollir-ne una. Per això li traiem tot el cançoner 

i no només les cançons del material. 

Observacions En aquesta sessió torna a estar molt revolucionat. 

Per començar agafa l’escarabat del cançoner, pel que 

posem la cançó i procurem tocar amb el tambor cada 

vegada que diu “bum-bum”. Al principi agafa les baquetes 

per tocar-lo però només agafar-la ja  en tira una. 

Aleshores l’ajudem a agafar l’altra i toquem amb ell, així 

aconseguim que pugui aguantar tota la cançó sense tirar-

la. 

No ha pogut escollir moltes cançons ja que estava alterat i 

volia anar a fer altres coses. Quan ha pogut fer-ho ha estat 

sense escollir l’ordre del material, que ja se’ls sap, sinó 

que ha pogut mirar-se totes les cançons i decidir en cada 

moment quina volia. 
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SESSIÓ VIII 
Alumne M 

45 min 

Material - Material audiovisual amb imatges de l’alumne relacionat 

a tres instruments de percussió i a tres cançons. 

- Instruments de percussió: Caixa xina, claus, tambor 

- Cançoner de peces de feltre 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treballem amb el cançoner, els tres instruments de 

percussió i la guitarra. Procurant que pugui escollir ell les 

cançons, sense seguir l’ordre del material i que pugui 

acompanyar-les amb algun instrument. 

Podem treballar una mica la improvisació si escull també 

amb quin instrument vol tocar cada cançó. 

Observacions Pot fer l’exercici amb algunes cançons, però no aguanta 

molt i s’aixeca per anar a fer altres coses. Quan li diem 

que pot escollir una altra cançó ho fa i pot agafar un 

instrument, a vegades amb ajuda, per a tocar-lo. Però 

moltes vegades ho fa perquè li diem i no per iniciativa 

pròpia. 

No pot aguantar que sigui tota l’estona guiada, per això 

quan acaba una cançó s’aixeca i es posa a córrer. Deixem 

que corri una mica i tornem a proposar-li que esculli una 

cançó nova. Pot fer-ho però cada vegada pot estar menys 

estona concentrat amb una activitat. 
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DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS PER A L’ALUMNE D 

SESSIÓ I 
Alumne D 

45 min 

L’alumne D no ha vingut i no hem realitzat la sessió. 

 

SESSIÓ II 
Alumne D 

45 min 

Material - Material audiovisual amb imatges de l’alumne relacionat 

a tres instruments de percussió i a tres cançons. 

- Instruments de percussió: Caixa xina, claus, tambor 

- Peces de feltre: Sol, Tren i Lluna 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treballem amb el material. És el primer dia, pel que 

pretenem que l’alumne comenci a conèixer el material i 

que seguint les nostres guies pugui treballar amb aquest. 

En un principi només volem relacionar l’alumne amb els 

tres instruments i amb les tres cançons. 

Observacions L’alumne mostra molta curiositat pel seu material i pot 

seguir-lo una mica, tot i que al ser una cosa nova li costa 

fer-ho per iniciativa pròpia. 

Com que veiem que entén bé el material afegirem una 

diapositiva amb les tres cançons, sense relacionar-les 

directament amb l’alumne, perquè pugui escollir quina és 

la cançó que vol escoltar. 

Al material de l’altre alumne amb qui comparteix la sessió 

no s’hi enganxa ni un moment, durant aquesta estona està 

assegut ordenant les peces de feltre del cançoner. 
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SESSIÓ III 
Alumne D 

45 min 

Material - Material audiovisual amb imatges de l’alumne relacionat 

a tres instruments de percussió i a tres cançons. 

- Instruments de percussió: Caixa xina, claus, tambor 

- Peces de feltre: Sol, Tren i Lluna 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treballem amb el material audiovisual, amb l’afegit de la 

diapositiva de les tres cançons amb les quals podrà 

discriminar i escollir quina cançó vol sentir. 

Observacions Aquesta sessió és molt semblant a l’anterior. L’alumne 

recorda el material i pot seguir-lo bé. La primera part 

tocant els instrument amb l’ordre que estan posats i la 

segona amb les cançons. Quan veu la diapositiva de les 

tres cançons amb la qual pot escollir, comença a ordenar 

les peces de feltre i per sorpresa nostra no ho fa com 

estan a la pantalla sinó que les posa al revés.  

Entén aviat que pot escollir cançó i que no li sortirà 

determinat i ho fa agafant del terra la peça de feltre de la 

cançó que vol sentir. 

Com en la sessió anterior, no mostra cap interès ni 

resposta al material de l’altre alumne amb qui comparteix 

la sessió. 

 

SESSIÓ IV 
Alumne D 

45 min 

Material - Material audiovisual amb imatges de l’alumne relacionat 

a tres instruments de percussió i a tres cançons. 

- Instruments de percussió: Caixa xina, claus, tambor 

- Peces de feltre: Sol, Tren i Lluna 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treball amb el material igual que la sessió anterior. Encara 

no relacionarem els instruments amb les cançons sinó que 
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ho farem com a dues activitats separades. 

Treballem la discriminació a partir de la tria de les 

cançons, procurant que aquesta no sigui sempre en l’ordre 

com estan col·locades a la pantalla o en un altre ordre 

però sempre el mateix. 

Observacions En aquesta sessió l’alumne ha mostrat algunes 

sensacions al sentir la música. Estava molt content cada 

vegada que començava una cançó que ell havia escollit i 

ho mostrava fent petits crits i movent les cames i aletejant 

els braços. 

Hem començat a veure que potser no és del tot 

significativa la cançó que escull cada vegada. Tot i que no 

ho fa sempre amb el mateix ordre, en ocasions agafa una 

cançó sense mirar-se-la i de seguida la canvia, sense 

haver mostrat cap interès evident cap alguna d’aquestes. 

En la sessió d’avui, quan hem posat el material de l’altre 

alumne s’ha aixecat i ha volgut agafar una cinta per a fer 

alguns moviments, li ha costat i ha aguantat molt poc fent 

aquesta altra activitat però per primera vegada ha 

reaccionat d’alguna manera. 

 

SESSIÓ V 
Alumne D 

45 min 

Material - Material audiovisual amb imatges de l’alumne relacionat 

a tres instruments de percussió i a tres cançons. 

- Instruments de percussió: Caixa xina, claus, tambor 

- Peces de feltre: Sol, Tren i Lluna 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treball amb el material dels instruments i les cançons, 

intentant persistir en l’acció una estona i que no sigui 

qüestió de segons. Sobretot en el cas dels instruments, ja 

que les cançons les aguanta millor. 
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Observacions Aquest alumne és molt possessiu i ara que l’altre alumne 

amb qui comparteix sessió comença a reaccionar amb el 

seu material i a vegades li agafa alguna peça de feltre, 

s’enfada molt i ho mostra cridant, tirant instruments i 

amagant-se sota l’estora. 

Quan posem la part dels instruments del material, l’alumne 

agafa l’instrument que hi ha a la pantalla i el toca una mica 

tot i que canvia molt ràpidament. Es distreu amb el seu 

material i acaba agafant les cintes del material de l’altre 

alumne, pel que decidim canviar l’activitat. 

Amb l’activitat de l’altre alumne avui s’hi enganxa més i pot 

estar tota la primera cançó fent moviments amb les cintes. 

Quan posem la segona cançó, l’altre alumne demana de 

tocar el tambor i procurem portar la pulsació amb diferents 

instruments i amb els dos alumnes. Al principi costa una 

mica però després poden seguir la pulsació durant tota la 

cançó. 

Quan s’acaba la cançó, tot i ser el material de l’altre, 

l’alumne D fa una demanda amb la pantalla, i és molt 

significatiu perquè no en fa pràcticament mai! 

Una vegada fet això tornem a posar el material del D a la 

part de les cançons i n’escull una que escoltarem mentre 

ens balancegem al ritme de la cançó.  

 

SESSIÓ VI 
Alumne D 

45 min 

Material - Material audiovisual amb imatges de l’alumne relacionat 

a tres instruments de percussió i a tres cançons. 

- Instruments de percussió: Caixa xina, claus, tambor 

- Peces de feltre: Sol, Tren i Lluna 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treball amb el material intentant combinar el tocar els 

instruments amb les cançons i no fer només el treball per 
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separat que ja l’hem fet moltes vegades i està força 

integrat. 

Treballar la demanda d’altres maneres que no només 

agafant les peces del feltre del terra. 

Observacions En aquesta sessió el D ha mirat poc la pantalla i escollia 

cançons agafant-les del terra però sense gairebé ni mirar-

se-les. A més quan li posàvem una cançó no l’acabava 

d’escoltar que ja en demanava una altra. Per això hem 

dedicat més estona a l’altre material, al qual també 

s’enganxa. 

Amb l’altre material ha pogut estar ballant amb les cintes 

però tampoc ha mostrat molta expressió corporal ni seguia 

del tot la música. 

 

SESSIÓ VII 
Alumne D 

45 min 

Material - Material audiovisual amb imatges de l’alumne relacionat 

a tres instruments de percussió i a tres cançons. 

- Instruments de percussió: Caixa xina, claus, tambor 

- Peces de feltre: Sol, Tren i Lluna 

Desenvolupament 

de la sessió 

Reprenem el treball de l’altre dia procurant treballar amb 

els instruments i les cançons alhora. 

Intentarem treballar les demandes de les cançons a partir 

del contacte visual, que no sigui només agafar la peça de 

feltre i ja donar una resposta, sinó demanar que faci més 

demanda. 

Observacions Durant la sessió d’avui, a la primera part en la que hem 

tocat els instruments, l’alumne ha respost molt bé però no 

ha pogut fer-ho assegut, ha estat tota l’estona donant 

voltes per l’aula mentre tocava els instruments. 

A nivell de demandes, al no donar-li la resposta auditiva 
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cada vegada que agafava alguna peça de feltre hem pogut 

aconseguir que en algun moment per mitjà del contacte 

visual demanés la cançó que volia escoltar. 

En aquesta sessió no posem el material de l’altre alumne. 

 

SESSIÓ VIII 
Alumne D 

45 min 

Material - Material audiovisual amb imatges de l’alumne relacionat 

a tres instruments de percussió i a tres cançons. 

- Instruments de percussió: Caixa xina, claus, tambor 

- Peces de feltre: Sol, Tren i Lluna 

Desenvolupament 

de la sessió 

Avui intentarem treballar la demanda amb més cançons, 

pel que traiem tot el cançoner i no només les cançons del 

material. 

També volem treballar l’espera, ja que ara tots dos 

s’enganxen a tots el materials i alhora d’escollir no poden 

fer-ho alhora i han d’esperar el torn. 

Observacions Han pogut demanar les cançons molt bé tot i que avui n’hi 

hagués moltes. No ha estat problema treballar sense el 

material d’imatge i treballar només amb audio. 

A l’alumne D li ha costat molt compartir i feia rabietes i 

crits cada vegada que l’altre alumne agafava alguna cançó 

per a cantar-la. També li ha costat molt esperar-se quan 

estava sonant una cançó que no és la que ell volia 

escoltar. 

Com a mecanisme de defensa ha estat molta estona de la 

classe reunint totes les peces de feltre per a tenir-les ell i 

que l’altre alumne no pogués escollir cançons. 
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DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS PER A L’ALUMNE V 

SESSIÓ I 
Alumne V 

45 min 

Material - Cançó de “La cova del rei de les muntanyes” de Peer 

Gynt 

- Tambor 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treballar la demanda a partir de la cançó de “La cova del 

rei de les muntanyes” 

Treballar aspectes de pulsació amb el tambor i la cançó 

Observacions Hem pogut treballar molt la demanda durant la sessió. 

L’alumne volia sentir la cançó moltes vegades i cada 

vegada que acabava venia i ens estirava cap a la pantalla 

o l’ordinador perquè tornéssim a posar-li la cançó. Poc a 

poc hem aconseguit que fes les demandes d’altres 

maneres. O bé assenyalant el botó del “play” de la pantalla 

o bé donant-nos un copet al braç a la musicoterapeuta o a 

mi. Ha entès la mecànica molt bé i ha pogut canviar la 

manera de fer demandes. 

També hem pogut treballar la pulsació amb el tambor. Al 

principi li ha costat i no volia fer-ho ell sol, pel que ens 

donava les baquetes per a que continuéssim fent-ho 

nosaltres. Finalment ha pogut tocar el tambor ell sol una 

estona i a més a més seguint força bé la pulsació de la 

cançó. 

Hem vist que el treball ha estat bo però que estaria bé 

posar-li més cançons per a poder fer un treball més divers 

i que no s’enganxi només a una cançó. Per això li hem 

preguntat a la tutora quines cançons li agraden i li 

afegirem al material la cançó de “Uh, Oh, no tinc por” i 

“Cada dia al dematí”. 

Alhora pensem en fer-li alguna proposta de moviment per 

a treballar-ho amb les cançons 
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SESSIÓ II 
Alumne V 

45 min 

Material - Cançons: “La cova del rei de les muntanyes” de Peer 

Gynt, “Uh, oh, no tinc por” i “Cada dia al dematí” 

- Tambor 

- Cintes 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treballar la pulsació de les cançons amb el tambor. 

Treballar aspectes de moviment i més de sensacions amb 

les cintes. 

Observacions Avui ja hem pogut treballar amb tres cançons, tot i que 

sense que ell les escollís ja que només teníem l’audio. Per 

a que pugui escollir, cara la setmana vinent li farem un 

material relacionant tres imatges amb les tres cançons. 

A pogut fer expressió i moviment amb les cintes tot i que li 

ha costat i sovint venia a donar-nos les cintes per a que ho 

féssim nosaltres. 

Amb el material de l’altre alumne no ha reaccionat de cap 

manera i ha anat a la seva. 

 

SESSIÓ III 
Alumne V 

45 min 

Material - Material amb les cançons: “La cova del rei de les 

muntanyes” de Peer Gynt, “Uh, oh, no tinc por” i “Cada dia 

al dematí” 

- Tambor 

- Cintes 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treballar la pulsació de les cançons amb el tambor. 

Treballar aspectes de moviment i d’expressió corporal 

amb les cintes. 

Observacions Aquesta sessió ha estat molt semblant a l’anterior en tots 

els aspectes. L’actitud que ha pres en l’activitat de les 
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cintes, amb l‘activitat de pulsació amb el tambor i amb el 

material de l’altre alumne. 

Si que hem introduït material nou, amb les imatges 

relacionades amb les tres cançons. Al ser el primer dia 

encara no escollia amb la pantalla perquè primer havíem 

de fer l’associació de les imatges amb les cançons, pel 

que li hem anat explicant l’associació i aleshores li 

posàvem cada una de les cançons. 

 

SESSIÓ IV 
Alumne V 

45 min 

Material - Material amb les cançons: “La cova del rei de les 

muntanyes” de Peer Gynt, “Uh, oh, no tinc por” i “Cada dia 

al dematí” 

- Tambor 

- Cintes 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treballar la pulsació de les cançons amb el tambor. 

Treballar aspectes de moviment i d’expressió corporal 

amb les cintes. 

També treballarem la discriminació i que pugui començar 

a escollir amb el nou material que relaciona les tres 

imatges amb les tres cançons escollides. 

Observacions En la sessió d’avui, quan hem posat la cançó de “La cova 

del rei de les muntanyes” en V ha pogut agafar ell sol una 

cinta des del principi i fer els moviments adequats a la 

música. Tot i que no ha posat moviment en tot moment ha 

pogut anar fent ell sol sense demanar ajuda. 

Avui també ha pogut començar a reaccionar amb el 

material de l’altre alumne, agafant dues peces de feltre de 

les cançons del Sol i la Lluna que volia sentir. 
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SESSIÓ V 
Alumne V 

45 min 

Material - Material amb les cançons: “La cova del rei de les 

muntanyes” de Peer Gynt, “Uh, oh, no tinc por” i “Cada dia 

al dematí” 

- Tambor 

- Cintes 

Desenvolupament 

de la sessió 

Volem treballar la interacció amb l’alumne. Que no sigui 

sempre independent el que fa ell sinó que puguem fer 

algunes coses  junts. 

Volem treballar aspectes de moviment i d’expressió 

corporal amb les cintes. 

Observacions Avui hem vist com el V ha expressat amb gestos algunes 

coses, com el “molt bé” de resposta a la cançó de bon dia, 

que ha expressat assenyalant-se la panxa com sempre li 

fa la musicoterapeuta quan la canten. 

Al principi de la sessió l’alumne estava despistat i a la 

seva però quan ha sentit el tambor ha anat cap allà i ha 

demanat de tornar-lo a sentir i ja s’ha connectat a 

l’activitat. 

Quan anem a fer l’activitat amb les cintes, l’alumne no 

l’agafa per iniciativa pròpia però quan li anem a donar si 

que l’agafa. Per a moure-la va combinant moviments que 

fa per imitació i altres moviments. 

Sap com fer les demandes però algunes vegades li costa i 

necessita ajuda per poder acabar-les de fer.  

En aquesta sessió s’ha enganxat molt al material de l’altre 

alumne fins el punt que semblava que l’hagués seguit 

totes les altres sessions. Ha pogut fer demandes 

concretes i estar atent a les cançons. Ha emès alguns 

xiulets amb entonacions semblants a paraules que havíem 

dit abans i avui, per primera vegada, ha dit una paraula: 
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TREN. Durant la cançó i mentre l’estàvem cantant ell ha 

pogut dir aquesta paraula espontàniament, sense que li 

haguem demanat en cap moment. Quan ha escollit 

cançons ha pogut enganxar-les a les manoples del 

cançoner i anar-les movent mentre sonava la música. 

 

 

SESSIÓ VI 
Alumne V 

45 min 

Material - Material amb les cançons: “La cova del rei de les 

muntanyes” de Peer Gynt, “Uh, oh, no tinc por” i “Cada dia 

al dematí” 

- Cintes 

Desenvolupament 

de la sessió 

Volem treballar a partir del moviment amb les cintes, 

intentant seguir més la música que estem escoltant, 

sobretot a nivell de volum i velocitat. 

També volem treballar amb el material de l’altre alumne, ja 

que vam veure que era un bon estímul per a ell i que el 

seguia molt bé. 

Observacions En la sessió d’avui aquest alumne ha estat més penjat que 

en altres sessions. El seu material li agrada molt però en 

aquesta sessió segueix més el material de l’alumne D, 

possiblement perquè és més clar i més guiat. A pogut fer 

demandes a la pantalla o a l’ordinador i escoltant la cançó 

de la Lluna ha tornar a treure una paraula, ha dit LLUNA! 

Per la resta de la sessió ha estat força aïllat al seu món. 
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SESSIÓ VII 
Alumne V 

45 min 

Material - Material amb les cançons: “La cova del rei de les 

muntanyes” de Peer Gynt, “Uh, oh, no tinc por” i “Cada dia 

al dematí” 

- Cintes 

Desenvolupament 

de la sessió 

Volem treballar amb les cançons del material de l’altre 

nen, i les demandes però amb entonació, no només 

senyalant, intentant potenciar també l’entonació que fa 

amb els sons i acompanyar-los de paraules. 

Continuar amb el treball sensorial de moviment amb les 

cintes. 

Observacions Aquesta sessió ha estat molt diferent. A l’inici de la sessió 

en V ha agafat unes imatges d’una cara trista i una de 

contenta de la caixa de les fotografies dels alumnes. Ha 

estat tota la sessió enganxat a les cares i no ha volgut fer 

cap treball amb els materials proposats. 

Tot i així hem pogut observar alguns comportaments 

significatius i algunes respostes amb significat fetes a 

través de les imatges. 
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SESSIÓ VIII 
Alumne V 

45 min 

Material - Material amb les cançons: “La cova del rei de les 

muntanyes” de Peer Gynt, “Uh, oh, no tinc por” i “Cada dia 

al dematí” 

- Tambor 

- Cintes 

- Cançoner de les peces de feltre 

Desenvolupament 

de la sessió 

Avui volem fer un treball de cançons més extens, oferint la 

possibilitat als alumnes d’escollir altres cançons que no 

només siguin les del material de l’alumne D. 

Observacions En aquesta sessió ha anat molt bé treure més peces de 

feltre per escollir cançons ja que han pogut fer-ho i mostrar 

més reaccions a noves cançons i no a les de sempre. 

L’alumne V ha reaccionat bé a la nova dinàmica i ha pogut 

escollir unes quantes cançons i després anar-les sentint 

per l’ordre que escollia i esperar-se a que acabés una per 

demanar la següent. 

Li ha agradat molt l’activitat i hem pogut veure-ho perquè 

enganxava les peces de feltre a les manoples i mentre 

sonava la cançó les movia i se les passava per la cara. 

Finalment hem posat el material de V amb les tres 

cançons i ha demanat de sentir “La cova del rei de les 

muntanyes” però no ha mostrat cap reacció, simplement 

ha volgut escoltar-la, tot i que li hem anat donant estímuls 

perquè ballés amb les cintes o toqués la pulsació amb el 

tambor. 
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DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS PER A L’ALUMNE S 

SESSIÓ I 
Alumne S 

45 min 

Material - Material amb tres cançons del cançoner de feltre 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treballar a partir de les cançons, que pugui escollir-ne una 

i esperar a escoltar-la sencera. Que pugui fer demandes 

parlades o amb gestos però sense rabietes 

Observacions Hem pogut observar que tres cançons són massa poques 

cançons pel que el pot comprendre i assumir, pel que li 

deixem escollir-ne tres més que incorporarem al material 

per la setmana següent. 

 

 

SESSIÓ II 
Alumne S 

45 min 

Material - Material amb sis cançons del cançoner de feltre 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treballar comportaments a partir de les cançons, que 

pugui escollir-ne una i esperar a escoltar-la sencera. Que 

pugui fer demandes parlades o amb gestos però sense 

rabietes. 

Observacions En aquesta sessió ja li hem portat el material ampliat i li ha 

agradat molt. Ha pogut fer demandes sense enfadar-se o 

fer mal a l’altre, sinó senyalant la pantalla, agafant la peça 

de feltre de la cançó que vol escoltar o algunes amb 

paraules. 

La cançó de la Lluna li agrada molt i com que està al cel, 

quan la demana l’agafa i va al darrera de la classe a tirar-

la ben amunt perquè “la lluna està al cel”. 
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SESSIÓ III 
Alumne S 

45 min 

Material - Material amb sis cançons del cançoner de feltre 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treballar comportaments a partir de les cançons, que 

pugui escollir-ne una i esperar a escoltar-la sencera. Que 

pugui fer demandes parlades o amb gestos però sense 

rabietes. 

Observacions Aquesta sessió ha anat en general molt bé i ha pogut 

seguir el material. 

He estat una sessió molt semblant a l’anterior i amb pocs 

comportaments agressius. 

Una cosa que si que ens està costant una mica és que a 

vegades vol canviar coses de la sessió i el que fa és anar 

a l’ordinador i tocar-lo (possiblement per parar una cançó, 

posar-ne una altra... o simplement per canviar alguna 

cosa). Hem d’estar molt pendents que no vagi a tocar 

l’ordinador perquè el que fa quan hi va és tocar el botó que 

té llum i apagar-lo. 

 

SESSIÓ IV 
Alumne S 

45 min 

Material - Material amb sis cançons del cançoner de feltre 

Desenvolupament 

de la sessió 

Volem treballar les demandes parlades. Pot treure 

llenguatge però tendeix a vocalitzar sense treure so, 

sobretot imitant el que està dient l’adult. 

També volem seguir treballant la persistència en l’acció i la 

disminució de conductes de defensa o aïllament. 

Observacions Pot seguir força bé la sessió tot i que arriba molt mogut i ja 

hem de començar fent la cançó de bon dia a l’estora. 

Pot fer demandes parlades però en segona opció. Primer 

assenyala a la pantalla o agafa la peça de feltre del terra i 
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després si nosaltres ho diem, ell, en ocasions, repeteix la 

paraula. 

Hem detectat que si li preguntem quina cançó vol perquè 

ens respongui, no ho fa, però que si ho diem abans, per 

imitació si que les diu. També hem pogut veure que quan 

treu so i diu alguna paraula, sovint és molt poc o gens de 

so, o més aviat només treu aire. 

Torna a tirar la lluna enlaire quan li posem la cançó. 

A la sessió d’avui, quan ja hem sentit totes les cançons del 

material va cap a la guitarra i la toca, demanant així de 

repetir alguna de les cançons però ara amb la guitarra. 

Demana la cançó de l’elefant i la toquem amb la guitarra, li 

agrada molt però no s’acosta a tocar al guitarra sinó que 

va cap a la pantalla i durant tota la cançó es mira la imatge 

que hi surt. 

 

SESSIÓ V 
Alumne S 

45 min 

Material - Material amb sis cançons del cançoner de feltre 

- Instruments de percussió: Caixa xina, claus i tambor 

Desenvolupament 

de la sessió 

En aquesta sessió volem començar a treballar una estona 

de la sessió sense pantalla, ja que li agrada molt però 

veiem que si algun dia només hi ha un adult no podrà 

estar per l’alumne i el material audiovisual. Per això volem 

que s’acostumi a fer l’activitat també sense la pantalla. 

Treball rítmic amb les cançons que coneixem i els 

instruments de percussió 

Observacions A l’alumne li costa molt entendre que posarem la pantalla 

més tard i que comencem sense. Es fa molt pesat perquè 

vol que li posem i va moltes vegades cap a l’ordinador per 

engegar-lo. 

Gairebé no para atenció quan cantem les cançons del 
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material amb la guitarra i volem tocar-les també amb els 

instruments de percussió. Vocalitza algunes paraules de 

les cançons que estem cantant. Com que no presta gaire 

atenció posem la pantalla i seguirem treballant-ho en les 

següents sessions. 

Fa demandes de cançons i quan sonen es posa sota la 

pantalla i es mira el dibuix de la cançó que hi surt, no 

canta i es queda quiet fins que la cançó s’acaba. En 

aquesta sessió comença a fer una cançó nova. Quan 

escull una cançó ho fa agafant la peça de feltre del terra, i 

aleshores la posa sobre la taula on hi ha l’ordinador. Això 

ho va fent amb totes fins que estan totes apilades i per 

tant s’han acabat les cançons del material. A més a més a 

la que comença a fer aquest procediment veiem que deixa 

d’agafar la lluna i tirar-la enlaire quan sona la cançó. 

Està força mogut i li costa esperar a que s’acabin les 

cançons i mentre sonen ja està demanant la següent. 

 

SESSIÓ VI 
Alumne S 

45 min 

Material - Material amb sis cançons del cançoner de feltre 

Desenvolupament 

de la sessió 

Volem continuar amb el treball sense la pantalla a l’inici de 

la sessió. 

Volem també fer el treball de les demandes intentant que 

no només agafi les figures de feltre del terra, cosa gens 

significativa per ell, sinó que posi so al que vol escoltar. 

Observacions Durant aquesta sessió el S ha estat molt agressiu. Al 

principi, quan no posàvem la pantalla i voliem fer activitats 

sense aquesta, s’ha escapat dues vegades de l’aula. 

Quan li hem posat el seu material no ha pogut 

pràcticament seguir-lo, ja que estava molt dispers, i només 

hem pogut cantar tres de les sis cançons del material. 
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A més a més quan li hem preguntat coses per a que 

pogués escollir tot i no estar molt centrat, hem pogut veure 

com confonia el si i el no i volia dir una cosa però en feia 

una altra amb el cap. 

Degut a les conductes agressives de la sessió hem 

dedicat l’última estona de la sessió a fer relaxació i ha anat 

prou bé tot i que només ha pogut estar uns 2 minuts 

assegut i tranquil. 

 

SESSIÓ VII 
Alumne S 

45 min 

L’alumne M no ha vingut i no hem realitzat la sessió. 

 

SESSIÓ VIII 
Alumne S 

45 min 

Material - Material amb sis cançons del cançoner de feltre 

Desenvolupament 

de la sessió 

Treballar amb i sense la pantalla. Volem treballar la 

disminució de conductes de defensa, agressives i 

d’aïllament. 

Com en les sessions anteriors volem continuar treballant 

les demandes parlades a més a més de gestuals. 

Observacions En aquesta sessió arriba alterat però quan comencem i 

ens saludem es tranquil·litza una mica. No respon a la 

cançó de bon dia i sembla que estigui una mica 

desconnectat. Per això quan acaba la cançó la 

musicoterapeuta busca el contacte visual amb el nen 

perquè entri una mica més a la classe. Fan algunes coses 

de reconeixement del propi cos i sembla que funciona 

perquè l’alumne entri una mica més a la classe. 

Després posem immediatament la pantalla i escull les 

cançons. Continua amb el procediment d’agafar-les del 
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terra quan les escull, apilar-les i així fins que s’acaben 

totes les cançons. En la sessió d’avui ha tret més 

paraules, ja que no només les ha utilitzat per a fer 

demandes sinó que n’ha anat repetint alguna mentre 

sonaven les cançons. Tot i que sovint posem gestos a les 

cançons ell no els segueix pràcticament mai. 

Arriba un moment de la sessió que l’alumne ja no vol 

escollir més cançons i va cap a la guitarra a tocar-la. 

L’agafem per ajudar-lo i cantar amb ell però no vol rascar-

la i va cap al tambor. Li donem la baqueta però tampoc vol 

tocar-lo perquè el posa al revés. A partir d’aquí ja 

comença a marranejar, jugar amb les portes i  tirar coses, 

pel que anem tancant la sessió. 
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Annex 2: Material de les sessions 

En aquest annex presento el material elaborat per a utilitzar a les sessions amb 

els alumnes. Tot el que són audios o materials espontanis utilitzats només en 

algunes sessions no serà presentat en aquest annex. 

MATERIAL ELABORAT PER A L’ALUMNE M 

Diapositiva 1:     Diapositiva 2: 

 

 

 

 

 

Diapositiva 3:     Diapositiva 4: 

 

 

 

 

 

Diapositiva 5:   Diapositiva 6:  Diapositiva 7: 
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MATERIAL ELABORAT PER A L’ALUMNE D 

Diapositiva 1:     Diapositiva 2: 

      

 

 

 

 

Diapositiva 3:     Diapositiva 4: 

   

 

 

 

 

Diapositiva 5:     Diapositiva 6: 

  

 

 

 

Diapositiva 7: 
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MATERIAL ELABORAT PER A L’ALUMNE V 

Diapositiva 1:     Diapositiva 2: 

  

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 3:     Diapositiva 4: 
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MATERIAL ELABORAT PER A L’ALUMNE S 

Diapositiva 1:     Diapositiva 2: 

  

 

 

 

 

 

Diapositiva 3:     Diapositiva 4: 

 

  

 

 

 

 

Diapositiva 5:    Diapositiva 6:           Diapositiva 7: 
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