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En una paraula o frase: que conneixeu de 
l’autisme? 



Conec una persona autista que
● Pot mantenir el contacte visual en períodes curts de temps.
● A vegades entén el llenguatge corporal.
● Té estudis universitaris.
● Entén i pràctica el sarcasme.
● Casi mai té crisis (meltdowns o shutdowns).
● Li agrada estar rodejat de gent.

Aquesta persona no sembla autista, pot mantenir una conversació i passar 
per neurotipic. El que es coneix com alt funcionament/alt rendiment.



També conec una persona autista que
● Sovint no tolera que el toquin.
● Sovint es torna no verbal. 
● Sovint s’oblida de fer coses com ara dutxar-se o menjar.
● Sovint no sent a les altres persones quan li parlen.
● Sovint no pot canviar de tasca o començar-ne una sense ajuda.
● Sovint li costa mantenir la concentració.
● Sovint es balanceja mentre pensa en les seves coses.

Aquesta persona, difícilment serà independent, acabarà la universitat o tindrà 
un treball. Segurament sempre necessitarà ajuda d’un familiar, amics o 
parella. Aquest sembla de “baix funcionament”, “baix rendiment”, o “greu”.



Qui sóc?
● Sóc en Carles
● Sóc enginyer

○ Enginyer Tècnic Elèctric
○ Enginyer Industrial
○ Enginyer Informàtic

● Sóc programador de videojocs.
● Sóc professor de secundària.
● Sóc estudiant.
● Sóc racional, intel·ligent, bromista, simpàtic, guapo …
● Sóc asperger, sóc TEA, sóc autista.
● Autor del blog: blog.socasperger.cat
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Espectre



Sóc Asperger - Ser VS tenir
Tenir: pares i mares, i terapeutes.

● Diuen que no som un diagnòstic o una etiqueta.
● Que primer va la persona.

○ Mala traducció de l’anglès: “autistic person” vs “person with autism”.

Ser: els propis asperger, la comunitat autista.

● Normalment es tenen les coses dolentes.
● Es tenen les malalties, que les deixes de tenir quan et cures.
● No puc separar-me de l’asperger, no puc deixar el meu asperger a casa.
● El meu cervell és asperger, les 24 hores del dia.



Sóc Asperger



Asperger
És un trastorn o condició del 
neurodesenvolupament, que fa que el 
cervell de les persones aspergers 
funcioni diferent que el cervell 
neurotípic (el de la majoria de la 
població).

En resum, el nostre cervell és i funciona 
de forma diferent, i això ens causa una 
sèrie de dificultats (més o menys greus) 
en certes àrees.



Asperger - Dificultats (o característiques)
● La manca d’habilitats socials innates.
● Els moviments repetitius, aletejos i/o estereotípies.
● Els interessos restringits i la rigidesa mental.

● Les disfuncions executives.
● La inestabilitat/desregulació emocional.
● La hipersensibilitat sensorial.



Asperger - Dificultats
DIFICULTATS SOCIALS
● Manca d’habilitats socials innates
● Falta de filtres, impulsivitat
● Dificultats amb la comunicació no verbal
● Dificultats en seguir les normes i/o convencions socials
● Dificultat per interpretar metàfores i dobles sentits

DIFICULTATS EXECUTIVES
● Disfuncions executives
● Falta d’habilitat motora/fina
● Rigidesa mental
● Moviments repetitius, aletejos i/o estereotípies
● Interessos restringits
● Necessitat de rutina
● Dificultat pel joc simbòlic

ALTRES DIFICULTATS
● Inestabilitat/desregulació emocional
● Hipersensibilitat sensorial
● Ecolàlia
● Cansament
● Insomni
● Contacte físic
● Altres comorbiditats: alexitímia, 

prosopagnòsia, dislèxia, TDAH





El cervell neurotípic
● Cada cop que experimentem alguna cosa, es crea una connexió entre 

dues neurones.
● Quan repetim, aquesta connexió es reforça.
● El cervell té un mecanisme de poda per netejar les connexions que es fan 

servir poc.
● Les connexions s’especialitzen.

És com quan vas en cotxe a treballar sempre pel mateix camí, del punt A al punt B, per l’autovia que és 
camí més curt. Després d’un temps de fer sempre el mateix viatge, el faràs sense pensar, sense esforç.



El cervell asperger -  Com funciona?
● Aquest mecanisme de poda no funciona en el cervell asperger.

○ No s’eliminen les connexions dèbils.

● No es reforcen (tant) les connexions més utilitzades.

Tornant al símil del viatge en cotxe a treballar del punt A al B. Com que no hi ha una autovia, cada dia, 
agafes un camí diferent de carreteres secundàries. El camí no és tan ràpid, i s’ha de fer pensant tota 
l’estona per on i com vas, et suposa un sobreesforç. Això si, et permet gaudir de paisatges diferents cada 
dia.

● Això explica la majoria de símptomes o característiques de l’autisme:
○ La malaptesa, el burnout, la hipersensibilitat, els interessos especials, la inestabilitat 

emocional, que siguem lliures pensadors, les disfuncions executives, dificultat per 
prendre decisions, etc.



Cervell neurotípic VS cervell asperger



 Cervell asperger- Exemple
Hipersensibilitat auditiva:

● Quan sentim un soroll, entra al cervell a través
del tàlem, i el “so” recorre el cervell fins a arribar al còrtex cerebral.

● El cervell neurotípic s’ha creat i reforçat un camí que envia el so des 
de l’orella fins al còrtex cerebral, s’haurà creat una “autopista”, on la 
informació va ràpida i és tractada de forma eficaç.

● El cervell asperger, no té aquesta autopista, i quan sents un soroll, 
aquest busca un camí fins al còrtex, passant per diferents parts del 
cervell.



Coses bones del cervell asperger
Però no tot ha de ser dolent, el no tenir poda i el no tenir les “autopistes”, té 
alguns aspectes positius

● Bona memòria.
● Ho veiem, escoltem, sentim, olorem, tot.
● Facilitat per centrar-se en els detalls.
● Cervell no tan automàtic, per tant més conscient.
● Pensar fora de la caixa.
● Facilitat per descobrir sèries i patrons.
● I moltes altres coses.



Comorbiditats



Comorbiditats més comunes
● Alexitímia (emocions).
● Ansietat.
● Astènia (debilitat muscular).
● Complex d’esclerosi tuberosa.
● Depressió.
● Desconnexió emocional.
● Desordre del processament sensorial.
● Discalcúlia.
● Discapacitat intel·lectual.
● Disfòria de gènere.
● Disfunció del sistema propioceptiu.
● Disfunció executiva.
● Dislèxia.
● Dispràxia (baixa coordinació).
● Dysania (dificultat per sortir del llit al matí).
● Epilèpsia.
● Fòbies.
● Híper-sensibilitat sensorial.
● Hipotonia (Baixa tonificació muscular, debilitat muscular).

● Inestabilitat emocional.
● Migranya.
● Neuroinflamació.
● Problemes gastrointestinals.
● Prosopagnòsia (Dificultats per reconèixer les cares 

familiars).
● Síndrome de Tourette.
● Síndrome X fràgil.
● Sinestèsia (els sentits es combinen de forma no habitual).
● Trastorn bipolar.
● Trastorn d’aprenentatge no verbal.
● Trastorn del processament auditiu.
● Trastorn del son.
● Trastorn immune.
● Trastorn límit de la personalitat.
● Trastorn obsessivocompulsiu (TOC).
● Trastorn per dèficit d’atenció amb/sense hiperactivitat 

(TDA/H).
● Trastorn de l’aprenentatge.



Funcions executives
● Definició formal:

○ Les funcions executives són un conjunt de processos cerebrals que tenen a veure amb la 
gestió d’un mateix i els recursos per assolir un objectiu. És un terme general per a les 
habilitats neurològiques que impliquen control mental i autoregulació.

● Les funcions executives ens permeten planificar, organitzar i 
completar tasques.

● Poden ser tasques complexes o del dia a dia:
○ Exemples: organitzar un viatge, un projecte de recerca, un treball per a l’escola o quelcom 

tan simple com preparar-te el dinar.



Funcions executives
● Inhibició
● Canviar/adaptació
● Control emocional
● Iniciació
● Memòria de treball
● Planificació / organització
● Organització de materials
● Autocontrol



Dis-funció executiva
● Molts aspergers tenim problemes més o menys greus amb la funció executiva.
● Quan no es coneix, es pot confondre amb altres etiquetes:

○ Vago, borde, irresponsable/poc responsable, poc seriós, immadur, mala persona …
● Dificultats:

○ Dificultats per concentrar-me.
○ Dificultats per escollir.
○ Dificultats per iniciar tasques.
○ Dificultats per canviar de tasca.
○ Dificultats per recordar.
○ Dificultats per organitzar-me a mi, les tasques, o el meu voltant.
○ Dificultats per gestionar el temps.
○ I un llarg etcètera.

● Afecta a tots els nivells: tasques complexes i tasques bàsiques.
● Afecta a tots els entorns: personal, laboral, amistats, etc.



És l’asperger una discapacitat?
● Paraula tabú.
● S’ha de diferenciar de in-capacitat.
● Significat: dis-capacitat

○ Dificultat amb algunes capacitats.

● No és blanc o negre.
● Necessitem ajuda?



Que és la discapacitat?
● Qualsevol persona pot 

sol·licitar la valoració de 
discapacitat.

● No et diuen si ets o no 
discapacitat, sinó quin % et 
reconeixen.

● No és blanc o negre.
● La forma que té la societat en 

que vivim d’ajudar a les 
persones que ho necessiten.



Discapacitat Invisible
Malgrat ser funcionals, estem amb un 
gran desavantatge respecte a la mitjana 
de la població. Tenim dificultats en la 
majoria d’habilitats necessàries per 
viure en societat.

I a això, en la societat que ens ha tocat 
viure, se li diu discapacitat.



Mites
● Els aspergers no tenen empatia.

○ Realitat: Tenim empatia, però o sentim i expressem de forma diferent als neurotípics. 
Això pot fer que sembli que no en tinguem.

● No mirem als ulls.
○ Realitat: Naixem sense l’habilitat de mirar als ulls, però ho podem aprendre!

● És un trastorn infantil.
○ Realitat: Els nens i nenes diagnosticats amb asperger, creixen i es converteixen en 

aspergers adults.

● Els aspergers són uns genis. 
○ Realitsta: el CI en els aspergers segueix la distribució normal (campana de Gauss) igual 

que els neurotípics.

● Els autistes volen estar sols.
○ Realitat: a la majoria ens agrada estar amb altres persones, però no tenim les eines.



TEA i sèries de TV
● The  A word
● Atypical
● Parenthood

Altres:

● The good doctor
● The big bang theory
● Bones
● The Bridge
● Sherlock
● Etc.



Lleu
1. És una contradicció dir “lleu” en explicar que ets asperger.
2. Si hi ha lleus, vol dir que també hi ha greus.
3. Hi ha una sobre utilització del lleu.
4. Tot el que es diu després d’un però invalida/anul·la el que 

s’ha dit abans.
5. És una etiqueta dels neurotípics, els neurotípics diuen que 

no és bo etiquetar.
6. Els aspergers tendim a amagar molts dels símptomes.
7. Una persona pot ser lleu per algunes coses, i greu per 

altres coses.
8. A la comunitat d’autistes, no ens agrada aquesta etiqueta.
9. Amb l’etiqueta lleu es minimitzen els símptomes i 

s'amaguen les dificultats.
10. Alternativa millor: fer servir els nivells d’ajuda que obliga el 

DSM-5 al fer un diagnòstic.



Rebuig
Patim molt de rebuig, ja sigui conscient o 
inconscientment.

Moltes son petites situacions quotidianes:

● Dificultat per fer amistats o entrar en grups.
● Gustos diferents a la resta.
● Forma d’actuar/pensar diferent.

Sentiment de no pertinença, o de culpa per 
fer quelcom malament. 
El diagnòstic ajuda a entendre-ho.



Dificultats en el diagnòstic
● Poques persones expertes, sobretot en adults.
● Hem creat estrategies compensatories.
● Comorbiditats o altres diagnostics amb símptomes similars.
● No existeix cap prova bioquímica.

Dones:

● A diferència dels nois: habilitat d’imitar i fingir.
● Es pensava que no hi havies noies autistes.
● Molts eines diagnòstiques estan pensades per nois.



Auto-diagnòstic
● Perquè ningú no mirarà si som aspergers 

si nosaltres no ho demanem.
● Perquè ens diran que no moltes vegades.
● Perquè ens diran que estem 

“obsessionats”, que som hipocondríacs, o 
qualsevol cosa abans de reconèixer que 
som aspergers.



Per que serveix el diagnòstic?
● Trobar/demanar ajuda.

○ Ajuda especialitzada.

● Coneixe’t a tu mateix, i que et coneguin.
● Saber que no estàs sol en aquest mon.
● Sentiment de pertinença.
● Poder deixar anar moles motxilles o etiquetes.
● Coneixer gent com tu, fer comunitat, etc.

○ Fem trobades mensuals.
○ Grup de Whatsapp.



Gràcies 

Preguntes? Dubtes?

blog.socasperger.cat


