
 

 

Jocs cooperatius 
 
Cada cop són més els diagnòstics que ens trobem de nens i nenes amb Trastorn de 

l’Espectre Autista d’alt funcionament (no ens agrada establir aquest tipus d’etiquetes 

però em veig obligada a utilitzar-ho per una qüestió pragmàtica). 

Els majors problemes als que s’enfronten aquests infants, joves i les famílies són: un tard 

diagnòstic o un no diagnòstic i amb això la conseqüència de no rebre cap ajut per 

atendre les necessitats del nen o nena.  

Si ens centrem en l’infant, observem que la part lingüística es veu afectada ja que els hi 

costa la formulació i comprensió de frases llargues i el llenguatge no verbal. Aquesta 

falta de comprensió pot portar en molts casos a una conducta inadequada. Aquest pot 

ser un motiu d’exclusió social, a la llarga, entre els seus iguals.  

En general, els nens amb TEA d’alt funcionament tenen una bona capacitat cognitiva, un 

nivell verbal avançat, bones capacitats mentals, bon nivell de comprensió social davant 

situacions apreses però en canvi, no reacciona adequadament davant situacions 

inesperades. La incomprensió de situacions o accions fan que el nen es frustri i com a 

conseqüència tindrà una sèrie de conductes que cal detectar per trobar l’origen i 

treballar el problema. Algunes d’aquestes conductes poden ser: Mal estar, estrès, 

nerviosisme, irritabilitat, conductes desafiants... 

Per als nens, els és molt complicat explicar el que han fet o ha passat durant el dia. Una 

bona estratègia és utilitzar eines visuals, com pictogrames, còmics, invitar-lo a dibuixar 

o deixar a l’abast materials que els permeti representar històries socials. 

Ara bé, l’activitat de Jocs Cooperatius que es proposa, té l’objectiu d’aprofitar totes les 

seves capacitats per millorar les necessitats que hem anat mencionant. 

Hi ha diversos estudis que afirmen que l’activitat física i l’esport disminueix l’estrès, 

millora la salut en general, augmenta les habilitats motòriques i ajuda a desenvolupar 

l’autoestima, la responsabilitat y aspectes socials com la comunicació y el 

companyerisme. 

És clar, és fàcil pensar que si un nen té una necessitat de caràcter social la solució seria 

que practiqués un esport d’equip. Potser sí, o no, dependrà dels gustos dels infants ja 



 

 

que les persones que practiquem esport també ens agraden més uns tipus d’esports o 

uns altres. Això sí, cal però un treball previ, un treball d’entrenament per aprendre les 

interaccions socials bàsiques que ajudaran a l’infant a entendre situacions o accions 

quotidianes. 

Per aquest motiu, la pràctica de Jocs cooperatius ajudarà a l’infant a: 

-Entendre diferents situacions socials 

-Treballar en equip 

-Assimilar que el seu cervell funciona d’una manera diferent 

-Adonar-se que hi ha més infants com ell o ella. 

-Desenvolupar habilitats totalment transferibles a la vida quotidiana 

 

 
 


