
 

1- Quin treball feu des de Carrilet amb els nois i noies amb autisme? 

El treball principal de Carrilet és, tal i com apunta la nostra  psicòloga Núria Farrés, la 

combinació de “les vessants educativa i terapèutica des d’una línia de comprensió 

psicodinàmica del funcionament mental dels infants amb TEA, definint un procés 

educatiu estretament lligat a l’objectiu terapèutic cabdal del pas del món de les 

sensacions desmantellades cap a un món de significats compartits dins la relació 

emocional amb l’altre”
1
. 

Així doncs, l’objectiu principal és la construcció d’una identitat més diferenciada en els 

nostres infants, que els permeti que les experiències viscudes, que en un primer moment 

acostumen a ser molt sensorials i poc integrades, puguin arribar a ser mentalitzades i 

integrades a partir de la verbalització i l’experiència emocional compartida amb l’adult 

de referència. Només després d’aquest procés de diferenciació, pensament, confiança, 

tolerància a la frustració i interès creixent per l’entorn, el nen estarà preparat per 

incorporar aprenentatges. Aquests hauran de ser sempre vivencials i significatius per a 

l’infant. 

Tota aquest procés es dóna en un context natural, amb un espai i un temps estructurat, 

anticipable, organitzat i amb uns límits clars, que ajudaran a l’infant a tolerar la situació, 

a comprendre-la i a organitzar-se també internament. 

Més endavant, quan s’hagi pogut construir una certa identitat, l’objectiu anirà encaminat 

a prendre consciència de la identitat de l’altre, tolerant el pensament i les necessitats 

diferenciades de les pròpies. A partir d’aquest punt podrem començar a treballar 

l’aparició del plaer per la relació amb l’altre. 

2- Quines dificultats us trobeu en aquests moments amb els abordatges educatius 

en els subjectes amb autisme? 

Es fa difícil parlar de l’educació en general, per que sovint ens trobem experiències i 

realitats molt dispars en funció del centre educatiu, la seva comprensió sobre què és 

educar , els seus recursos i la seva mirada en relació a l’infant amb TEA. 

Deixant de banda aquells centres molt centrats en l’excel·lència dels seus alumnes i en 

els resultats acadèmics, sovint ens trobem  molts professionals de l’educació amb ganes 

de poder donar resposta a l’infant amb TEA, però que sovint es troben totalment 

ultrapassat i desesperançats per la manca de recursos, tant materials com personals, 

especialment per comprendre el funcionament d’aquests infants. Per garantir un treball 

adequat, caldria dotar a aquests professionals de l’educació d’eines de comprensió sobre 
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la forma de ser i d’estar al món de l’infant amb autisme. Tal i com apunta el psiquiatra 

Szatmari (2006) “al comprendre s’estableix una espècie d’empatia amb el nen i aquesta 

empatia ens porta a desenvolupar una relació especial, amb absència de la qual 

qualsevol intervenció està destinada a fracassar”. Alhora, la manca de comprensió 

genera un gra malestar en els professionals. 

Per altra banda, i per tot el que he exposat en la primera resposta, sovint l’infant amb 

autisme no està preparat per fer front als contextos canviants, eminentment socials i 

summament imprevisibles que són els centres escolars ordinaris i per tant, cal 

prèviament dotar-lo d’eines que li permetin enfrontar-s’hi i enriquir-se en aquesta 

situació d’aprenentatge i relació. 

Sovint el problema és pensar en l’educació dels infants amb TEA com una realitat 

universal (on tothom ha de seguir el mateix recorregut) i no pensada des de cada nen i 

cas, tenint en compte les seves característiques i necessitats particulars. Aquestes poden 

ser canviants en el temps i per tant també ho haurà de ser el tipus d’abordatge ofert en 

cada moment. Per la nostra experiència veiem que sovint un bon model per alguns nens 

és la inclusió a la inversa, iniciant l’escolarització al centre específic d’educació 

especial per passar poc a poc al centre ordinari, quan el nen va tenint més eines per fer-

hi front. 

Pesem que és un problema veure el centre específic només pels casos més greus o per 

aquells nens que han fracassat, sovint amb molt dolor per ells i les seves famílies, en els 

entorns ordinaris. El centre específic és un entorn que possibilita i que pot donar eines 

per a la inclusió positiva. 

3- Què ens pots dir sobre el títol "Insubmissos de l'educació?" que hem escollit per 

a aquest fòrum? 

Sovint hem vist situacions en les que es pretén instruir a l’infant amb autisme sense 

tenir en compte la seva forma de ser i d’estar en el món. És en aquestes situacions en 

que l’infant es torna totalment “insubmís a l’educació”, no sé si tant com una posició 

conscient i buscada, sinó com a única sortida enfront a un entorn que no entén i que no 

l’entén, i que a més a més, no fa res per adaptar-se a ell. 

A priori l’infant amb autisme es troba indiferenciat, amb poca consciència d’ell mateix i 

del món que l’envolta; molt centrat en les seves pròpies sensacions i interessos; amb 

molta por i amb les defenses massa estructurades per incorporar i tolerar res del que ve 

de fora. Caldrà doncs establir una relació seguritzant i significativa amb ell, que l’ajudi 

a diferenciar-se, a reconèixer l’altre i acceptar les seves propostes, per finalment arribar 

a interessar-se per la relació i el món que l’envolta. Tot aquest procés el farà permeable 

a l’educació i el capacitarà per deixar aquesta necessitat d’”insubmissió”. 

 



4- Dels pares s'espera l'exercici de la seva funció educativa. Quin treball feu amb 

ells en els casos de fills amb les dificultats pròpies de l'autisme? 

Tot el treball apuntat a la primera pregunta sobre la nostra tasca al centre amb els infants 

amb TEA va indissolublement lligat al treball amb les seves famílies.  Cal empoderar a 

les famílies en relació al procés de criança dels seus fills, conviuen amb ells dia rere dia 

i els coneixen millor que ningú. El nostre paper serà acompanyar-los en aquest procés 

de criança, en els moments de dolor, desesperança, però també d’il·lusió; donar-los 

eines per a comprendre i descobrir les característiques i necessitats del seu fill/germà/net  

i vincular-s’hi de manera saludable i alhora oferir-los espais personals individuals i de 

contacte amb altres familiars.  

Estudis sobre els primers senyals d’alarma apunten com la dinàmica o estil relacional 

dels pares de nens amb autisme va canviant durant els primeres mesos. Quan arriben al 

nostre centre, i quan més tard pitjor, sovint s’ha entrat en unes dinàmiques molt 

complicades que cal ajuda a canviar. No es tracta de que facin de terapeutes dels seus 

fills seguint unes pautes concretes, sinó d’ajudar-los a ser capaços d’entendre i de donar 

resposta en els ambients naturals, poc artificiosos, que els ofereix el dia a dia. 

Per realitzar aquesta tasca a Carrilet ens hem dotat de diferents recursos i espais, ja que 

la comunicació continuada és indispensable. En primer lloc, s’assigna a totes les 

famílies en quan arriben al centre un professional del departament de psicologia i 

psiquiatria. Aquesta persona els acompanyarà durant tots els anys que duri la seva 

estada al centre, i sovint també després, per treballar amb ells tant aspectes relacionats 

amb el seu fill, com per oferir-los un espai de treball personal. Encara que el nen pugui 

canviar el seu referent dins del centre (mestres, especialistes,...) aquest referent per la 

família es manté sempre constant, supervisant també l’equip de professionals del centre 

en relació al cas i ajudant-los a tenir en compte no només l’infant sinó tot el seu context 

familiar. 

En segon lloc existeixen grups terapèutics i d’ajuda mútua tant per pares i mares, com 

per germans i avis dels infants del centre, aquests últims sovint oblidats tot i que cada 

vegada tenen un paper més rellevant en la criança dels seus nets. 

Per últim, espais d’intercanvi diari entre els pares i els professionals d’atenció directa, 

que permeten oferir als pares una mirada de cada infant a partir de les activitats diàries i 

un model de relació. També és un espai en el que els pares ens poden informar del que 

considerin oportú de forma accessible i continuada i on sovint apareixen de manera 

espontània sentiments   i  pensaments que després es podran elaborar amb més 

profunditat en un context de seguiment amb el referent clínic de la família. 


