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L’Hospital de Mataró organitza sessions grupals per a 
famílies amb fills amb diagnòstic recent de TEA 

• El diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) en un infant causa un fort impacte 
en el seu entorn i, per això, l’equip de salut mental fa un abordatge integral 
 
• És un trastorn que pateixen 1 de cada 100 infants i que s’acostuma a diagnosticar entre 
els 18 mesos i 3 els anys. 

 

El diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) en un infant causa un fort impacte en el seu 
entorn i, per això, l’equip de salut mental del Consorci Sanitari del Maresme fa un abordatge integral 
que incorpora les famílies. Un grup de mares i pares va assistir ahir a la primera sessió d’una nova 
edició d’aquestes trobades psicoeducatives on se'ls acompanya, se'ls facilita informació sobre el 
trastorn i se'ls hi donen pautes d’actuació.    

El TEA és un grup de trastorns del desenvolupament que afecten la comunicació i al comportament, 
i que pateixen 1 de cada 100 infants. S’acostuma a diagnosticar entre els 18 mesos i 3 els anys i és 
més comú entre els nens que entre les nenes. 

 

Senyals d’alarma per a un diagnòstic precoç. Tot i que el diagnòstic no és fàcil i moltes 
vegades es tarda anys, és important que els pares sàpiguen reconèixer els primers signes d’alarma 
d’un possible trastorn autista del seu fill o filla: 
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Falsos Mites. Tot i que cada vegada el TEA és més conegut entre la població, encara hi ha moltes 
creences falses al seu voltant. En aquestes sessions es parla d’aquests dels falsos mites i entre els 
més comuns trobem aquests: 

 
 Les vacunes són la causa / FALS 
No hi ha cap evidència científica que relacioni la vacunació amb l’autisme 
 
 És una malaltia / FALS 
És un trastorn que no té cura i que acompanya la persona durant tota la vida 
 
 No tenen sentiments / FALS 
Sí que en tenen, però els expressen de forma diferent 
 
 Són agressius / FALS 
La frustració pot provocar una resposta agressiva, però s’ha de treballar amb teràpia  
 
 No poden anar a l’escola / FALS 
La inclusió millora la seva capacitat per relacionar-se     

 
 Són genis / FALS 
Alguns poden tenir un quocient intel·lectual alt, però no es pot generalitzar 
 
 Tots s’assemblen /  FALS 
És un trastorn invisible, no associada a cap tret físic 

 
 

 
El Consorci Sanitari del Maresme es una entidad pública formada por el Servei Català de la Salut, el Ajuntament de Mataró y el 
Consell Comarcal del Maresme, que gestiona el Hospital de Mataró, el Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, la Residència 
Sant Josep, y las áreas básicas de Mataró Centre y Cirera Molins (a Mataró) y la de Argentona. 


