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Resum 

 

Introducció: Convencions internacionals vetllen pel desenvolupament i protecció de la 

infància i especialment dels infants amb discapacitat (UNICEF, 1990; Nacions Unides 

2006). La present investigació se centra en les dificultats de la petita infància on el trastorn 

de l’espectre autista (TEA) és un dels trastorns mentals més greus (Generalitat de 

Catalunya, 2012). La detecció precoç i el diagnòstic diferencial amb la discapacitat 

intel·lectual (DI) és un procés complex i imprescindible per ajustar la intervenció i 

millorar la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies. Objectius: Revisar el 

coneixement existent sobre el diagnòstic diferencial entre l’autisme i la DI en la petita 

infància i descriure l’avaluació psicopedagògica que es realitza en aquesta etapa. 

Mètode: S’ha realitzat una revisió bibliogràfica  amb un disseny qualitatiu de tipus 

expositiu, analitzant una mostra 11 articles seleccionats a través de les bases de dades de 

Scopus, Google Scholar i Dialnet. Resultats: La interacció social, la comunicació i les 

conductes repetitives obtenen un 56,3% de representativitat dins la categoria de 

diagnòstic d’autisme. El retard global del desenvolupament obté un 71,6% de 

representativitat dins la categoria  de diagnòstic de la DI i dins la categoria d’avaluació 

psicopedagògica la família té una representativitat del 21%. Conclusions: Hi ha trets 

diferencials entre l’autisme i la DI, però s’observa que la dificultat diagnòstica es troba 

en els casos amb TEA i discapacitat intel·lectual concomitant. No s’ha pogut obtenir 

resultats sobre les característiques de l’avaluació psicopedagògica en la infància. 

 

Abstract 

 

Introduction: International conventions ensure the development and protection of 

children and especially children with disabilities (UNICEF, 1990; United Nations 2006). 

The present research focuses on the difficulties of early childhood where autism spectrum 

disorder (ASD) is one of the most serious mental disorders (Generalitat de Catalunya, 

2012). Early detection and differential diagnosis with intellectual disability (ID) is a 

complex and essential process to adjust the intervention and improve the quality of life 

of children and their families. Objectives: To review the existing knowledge on the 

differential diagnosis between autism and ID in early childhood and to describe the 

psycho-pedagogical evaluation that is carried out at this stage. 

Method: A bibliographic review was carried out with a qualitative design of an 

expository type, analyzing a sample of 11 selected articles through the Scopus, Google 

Scholar and Dialnet databases. Results: Social interaction, communication, and repetitive 

behaviors were 56.3% representative of the autism diagnosis category. The overall 

developmental delay obtains 71.6% of representativeness within the diagnostic category 

of ID and within the category of psycho-pedagogical evaluation the family has a 

representativeness of 21%. Conclusions: There are differential features between autism 

and ID, but it is observed that the diagnostic difficulty is found in cases with ASD and 

concomitant intellectual disability. No results could be obtained on the characteristics of 

psycho-pedagogical assessment in childhood 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) descriu la primera infància com “el període 

més intens del desenvolupament cerebral de tot el cicle de la vida, i per tant l’etapa més 

crítica del desenvolupament humà” (OMS, 2013, p.11). 

La primera infància és un moment d’adquisició progressiva de moltes funcions i on el 

sistema nerviós es troba en una etapa de maduració i d’important plasticitat. Segons el 

Llibre Blanc de l’Atenció Precoç el desenvolupament és el procés dinàmic de la relació 

de l’organisme i el medi. El resultat és la maduració orgànica i funcional del sistema 

nerviós, el desenvolupament de les funcions psíquiques i l’estructuració de la personalitat 

(Federació Estatal d’Associacions de Professionals de l’Atenció Precoç, 2000). Per 

aquests autors, la intervenció en els infants en risc de patir alguna limitació en el seu 

desenvolupament és el millor instrument per superar les desigualtats individuals que 

impliquen les discapacitats.  

Segons la Convenció Mundial a favor de la Infància de les Nacions Unides “no hi ha cap 

causa que mereixi més alta prioritat que la protecció i el desenvolupament de l’infant” 

(Unicef, 1990). Aquesta declaració guia l’atenció precoç a l’Estat Espanyol i a Catalunya, 

on des del 1985 l’atenció precoç és un servei públic i amb la llei 18/2003, de 4 de juliol, 

és un dret universal i gratuït. 

L’abordatge de la infància, per tant, és essencial per la millora del desenvolupament dels 

infants amb dificultats en el desenvolupament i per la qualitat de vida de les seves 

famílies. El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és considerat un dels trastorns mentals 

més greus que afecten  la infància i durant tota la vida (Generalitat de Catalunya, 2012). 

Segons el Centre de Prevenció i regulació de malalties dels Estats Units (CDC, 2016) hi 

ha un augment de casos de TEA, essent una prevalença d’1/54 en nens i un 1/252 en 

nenes.  

Donada la gravetat del trastorn, l’augment de casos i la seva prevalença, es considera 

important  la seva  detecció precoç per obtenir una millor evolució clínica (Hervás et al., 

2012; Javaloyes, 2004). En ser un trastorn complexa amb simptomatologia variada, és 

important fer un diagnòstic acurat per determinar la intervenció. S’ha observat que els 

signes precoços de l’autisme són diferents si presenta també discapacitat intel·lectual, ja 

que en la simptomatologia també es manifesten els signes característics de la discapacitat 

com és un retard evolutiu generalitzat (Hervás et al., 2012). 

La present investigació se centra en aquests casos, on el diagnòstic no està clar i cal poder 

diferenciar entre l’autisme i la discapacitat intel·lectual sense autisme. Segons el Dr. 

Moya un dels propòsits del diagnòstic és “diferenciar el quadre observat d’altres quadres” 

(Moya, 2010, p.12). El diagnòstic diferencial té aquest objectiu per ajustar la intervenció 

i facilitar  la comunicació de les dificultats de l’infant a la família i a altres professionals. 

Per tant, aquest estudi pretén, a través de la revisió bibliogràfica, examinar el coneixement 

existent sobre el diagnòstic diferencial de l’autisme i la discapacitat intel·lectual en la 

petita infància. Endinsant-se en la identificació de les característiques de l’autisme i de la 

discapacitat intel·lectual en aquest període, així com realitzant una descripció de 

l’avaluació psicopedagògica en la infància.  
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2. JUSTIFICACIÓ 

 

La tria del tema de la investigació,  l’avaluació psicopedagògica en el diagnòstic 

diferencial de l’autisme i la discapacitat intel·lectual en la petita infància, ha estat 

condicionada per l’experiència laboral de la investigadora, la qual està des d’un inici 

vinculada a l’autisme.  

Situar-se davant infants amb autisme, molts d’ells sense llenguatge és situar-se davant la 

diferència, davant d’allò que es desconeix, és precisament aquest interrogant el que 

motiva aquesta investigació. 

La petita infància és un moment de trobada de l’infant amb l’entorn on es creen els 

primers vincles afectius (Viloca, 2007), però hi ha infants que des d’edats molt 

primerenques mostren greus dificultats per assolir aspectes del desenvolupament, així 

com  per establir vincles amb els adults que els atenen...Aquestes dificultats responen a 

un Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) o s’ajusten més a una Discapacitat Intel·lectual. 

Respondre a aquesta pregunta pot facilitar la comprensió de les manifestacions de l’infant  

i orientar als professionals per contribuir a  la  vinculació d’aquests infants amb els adults 

referents, amb els objectes i amb el llenguatge. 

La importància d’aquesta investigació radica en dos aspectes, per una banda conèixer què 

se sap de les dificultats greus que condicionen el desenvolupament de l’infant com són 

l’autisme i la discapacitat intel·lectual. Per una altra situar aquest coneixement en la 

primera infància, com un període essencial per intervenir. 

Per conèixer les dificultats que es donen en la primera infància cal parlar dels diagnòstics 

en aquesta etapa.  

Els diagnòstics, en aquest període, no són determinants i hi ha un marge pel canvi, 

precisament pel moment evolutiu dels infants (Federación Estatal de Asociaciones de 

Profesionales de Atención Temprana, 2000). Tot i això, per la importància de la 

intervenció primerenca, cal tenir elements per diferenciar les dificultats que determinaran 

un diagnòstic greu. 

La intenció no és fer diagnòstics ràpids o contribuir al que Ubieto (2018) anomena el 

naming, és a dir, etiquetar aspectes del desenvolupament evolutiu com a trastorn o 

malaltia, condicionant així el seu tractament. L’objectiu és tenir més elements per 

acompanyar l’infant i la seva família. Segons Mebarak et al. (2009) una de les dificultats 

dels professionals que avaluen l’autisme és el diagnòstic diferencial. 

Aquest coneixement pot contribuir a determinar com s’organitza, com es relaciona, com 

aprèn l’infant i així realitzar una intervenció més adequada a les necessitats que presenta.  

L’escola bressol i l’etapa d’educació infantil són les que conjuntament amb els CDIAPs 

acullen els infants. És una etapa educativa que segons Arnaiz et al. (2017), permet més 

adaptació a les individualitats i necessitats dels alumnes, per tant facilitant la seva 

inclusió. 

Per contribuir en aquesta inclusió cal que d’una manera primerenca es puguin anar 

coneixent les dificultats de l’infant per tal d’oferir-li recursos i metodologies adequades. 

Conèixer les característiques d’aquestes dificultats pot contribuir a ajustar la intervenció 

tant des de l’àmbit terapèutic com des de l’educatiu. 
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En l’edat adulta l’autisme i la discapacitat intel·lectual són diferents, amb evolucions i 

necessitats concretes, però a la petita infància quan hi ha manifestacions greus aquesta 

diferència no està clara i s’ha d’analitzar (Hervás et al., 2012; Javaloyes, 2004).  

Els trastorns mentals en la infància estan vinculats a la comprensió del desenvolupament 

infantil, la criança i el lloc que ocupa la infància en la societat (Rey et al. 2018). En el 

moment actual, la societat vetlla per la petita infància amb la sanitat i l’educació atenent 

les dificultats que hi puguin sorgir (Cristobal, 2010), tot i això encara és un període 

bastant desconegut. Per aquest motiu fer un recull del coneixement elaborat fins al 

moment pot contribuir a provocar més investigacions sobre la infància, les dificultats que 

presenta i les intervencions que es fan. 
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3. MARC NORMATIU 

 

La present investigació pretén revisar el coneixement existent sobre el diagnòstic 

diferencial entre l’autisme i la discapacitat intel·lectual en la petita infància. Per tant, la 

regulació d’aquesta etapa del desenvolupament es constitueix com el marc normatiu 

d’aquest treball. 

Ha estat necessària una evolució sobre el concepte de la infància perquè  els diferents 

estats contemplin actuacions per tal d’atendre-la i protegir-la. Per tant, s’observa com els 

pactes internacionals influeixen en les lleis dels països i es concreten amb els serveis que 

hi ha destinats a la infància.  

En aquest marc normatiu es parteix de les convencions internacionals de la infància i de 

la infància amb discapacitat passant per les lleis estatals i les pròpies de Catalunya, posant 

finalment, el focus en l’atenció precoç i l’educació infantil. Cal destacar que l’atenció 

precoç i l’educació infantil són les primeres institucions, a part del servei de pediatria on 

els infants són atesos. 

La normativa internacional  destinada a la infància és la Convenció dels Drets dels Infants 

de 1989 de les Nacions Unides (UNICEF, 2015) que determina que la infància té dret a 

una assistència i atenció especials. Cal tenir en compte també la Convenció sobre els drets 

de les persones amb discapacitat del 2006 on l’article 7 fa referència als infants amb 

discapacitat i l’article 24 i 25 a l’educació i a la salut respectivament (Nacions Unides, 

2006). 

En l’àmbit estatal trobem la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del 

sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, la qual reconeix els drets d’aquests 

convenis internacionals. 

A Catalunya, hi ha la Llei 18/2003 de 4 de juliol de suport a les famílies on el seu 

preàmbul considera que la família és l’estructura bàsica de lligams afectius i vitals, per 

tant, són actuacions que tenen una afectació directa a la infància. També hi ha la Llei 

14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de la infància i l’adolescència on es 

recull els drets de les diferents convencions, així com el dret a l’educació i a la salut. 

La petita infància té en els Centres de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP) un 

servei dedicat a la detecció, prevenció, diagnòstic i intervenció precoç. És un servei 

d’atenció d’infants de 0 a 6 anys que depèn del Departament de Benestar Social i està 

regulat pel Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció 

precoç i els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç i pel Decret 45/2014, 

d’1 d’abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d’octubre. 

En educació, la petita infància està regulada pel Decret 101/2010, de 3 d’agost, 

d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil. Cal destacar que 

l’educació infantil està destinada als infants de 0 a 6 anys i es divideix en dos cicles. 

L’apartat segon del primer article esmenta que el primer cicle d’educació infantil 

s’organitza pels principis d’educació inclusiva i coeducadora i que s’ha de posar especial 

èmfasi a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives 

específiques i a la intervenció en les dificultats de desenvolupament. Per tant, és l’etapa 

educativa on s’ubica els objectius de la investigació. 
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Per últim, cal destacar el Decret 150/2017, de 17 d’octubre de l’atenció educativa a 

l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. La investigació fa referència a dos 

trastorns que afecten la infància i on l’educació inclusiva ha de ser una realitat, perquè  

l’escola pugui ser un espai per a tothom. 
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4. MARC TEÒRIC 

 

La investigació realitzada es vertebra en quatre conceptes o tòpics: petita infància, 

autisme, discapacitat intel·lectual i intervenció psicopedagògica. A partir del seu 

desenvolupament es va construint la base del present treball. Per tal de seleccionar els 

articles s’ha fet una recerca d’aquests conceptes, tenint en compte que autisme,  

discapacitat intel·lectual i intervenció psicopedagògica s’han buscat fent referència a 

infància, atenció precoç o educació infantil. La recerca s’ha realitzat a través de la base 

de dades de Google Scholar i Dialnet on s’han prioritzat articles d’àmbit nacional. La 

recerca s’ha iniciat a partir de l’any 2017 i a falta de resultats s’ha anat a anys anteriors.  

 

Petita Infància 

Aquest és el primer concepte, perquè situa els subjectes de la investigació, que són els 

infants de 0 a 6 anys. Les aportacions en relació amb aquesta etapa del desenvolupament 

permeten ubicar la necessitat d’una intervenció precoç al màxim d’ajustada a les 

dificultats de l’infant, per tal de contribuir en el seu desenvolupament i el benestar de la 

família.  

La Convenció sobre els drets dels infants de les Nacions Unides de 1989 (UNICEF, 2015) 

defineix la infància com un espai separat de l’edat adulta. És per tant, un període amb 

unes característiques i necessitats pròpies on diversos autors parlen de la importància de 

la interacció de l’infant amb el seu entorn (Giné et al., 2009; Larbán, 2019; Gutiérrez i 

Ruiz, 2018). En el Llibre Blanc de l’Atenció Precoç (2000) s’entén el desenvolupament 

en la primera infància com un procés actiu d’interacció entre l’organisme i el medi, hi ha 

autors, com Larbán (2019), que parlen de l’epigenètica, és a dir, “el material genètic 

existent en els gens s’expressarà o no en funció de la interacció amb el medi” (Larbán, 

2019, p.8). Cal valorar quin pes es dóna a l’herència genètica i a l’entorn, és a dir, a les 

persones que interactuen amb l’infant des del seu naixement i al llarg de tot el seu 

desenvolupament psicològic (Giné et al., 2009).  

Entendre que en el desenvolupament hi ha la influència del medi, de la relació amb els 

altres, és situar-se en els postulats de Vygotsky per qui el desenvolupament és una 

activitat social (Giné et al., 2009), per tant aquesta mirada cap a la infància i el seu 

desenvolupament també es troba en l’educació d’aquesta etapa. En el desenvolupament 

infantil, per tant, “les primeres relacions emocionals del nadó amb el seu entorn són 

reconegudes científicament com a fonamentals per al desenvolupament de la personalitat 

de l’infant” (Viloca, 2007, p.239). 

Donada la importància de les relacions en aquesta època, la perspectiva de la investigació 

és considerar la família com l’entorn principal dels infants, segons Cristobal (2015) “el 

vincle és un motor del desenvolupament i la criança l’espai físic i mental on s’actua i es 

manifesta” (p.5). Per tant, en aquest període la família, també rep la intervenció 

conjuntament amb l’infant influenciant-se i beneficiant-se recíprocament. 

La primera infància depèn de les relacions que es construeixen amb l’entorn. Cal tenir 

present que és un  moment de més vulnerabilitat davant les condicions adverses internes 

o externes, però a la vegada hi ha la plasticitat cerebral que ofereix la capacitat de 
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recuperació i reorganització orgànica i funcional (Federació Estatal d’Associacions de 

Professionals de l’Atenció Precoç, 2000).  

En aquesta etapa del desenvolupament, una intervenció adequada, per la Unió Catalana 

de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (UCCAP) té efectes de 

prevenció sobre els períodes posteriors. Esmenten, també que “l’actuació global sobre els 

elements que configuren el món del nen constitueix en ell mateix, molt sovint, una 

prevenció eficaç que evita l’aparició o l’agreujament de determinats problemes futurs” 

(UCCAP, 2018, p.37). 

La petita infància esdevé un espai on destinar temps i inversions perquè facilita tenir un 

coneixement que beneficia al futur de tota la població, “la inversió en el desenvolupament 

infantil primerenc redueix el dèficit i enforteix l’economia” (UCCAP, 2018, p.22). 

Relacionat amb aquesta època del desenvolupament infantil, trobem el segon concepte 

que constitueix el marc teòric, l’autisme, un trastorn que afecta i es pot detectar a la petita 

infància.  

 

 Autisme 

Actualment, hi ha molt d’interès per l’autisme, entre altres, per dos motius essencials: 

l’increment de casos i la gravetat del trastorn. 

o Prevalença 

Segons Autisme Europa  (2021) el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)  afecta 1 de cada 

100 casos i pel Centre de Prevenció i Regulació de malalties dels Estats Units (CDC, 

2016) la prevalença és 1/54 en nens i 1/252 en nenes. Per Autisme Europa (2021) aquest 

increment es pot explicar per un augment del coneixement sobre l’autisme per part dels 

professionals de la salut i per la població en general, també pels canvis de criteri per 

diagnosticar-lo, així com pel fet que es diagnostiqui a infants d’edats primerenques. 

o Característiques i classificació 

Actualment, l’Organització  Mundial de la salut (OMS) considera el TEA com  un grup 

d’afectacions que tenen, en algun grau, alterat el comportament social, la comunicació i 

el llenguatge i un repertori d’interessos i activitats restringit, estereotipat i repetitiu. 

Per Viloca (2003, citada per Mestres i Busquets, 2015, p.70) l’autisme “afecta totes les 

àrees de vida d’una persona i es considera una de les patologies més greus del 

desenvolupament, la conducta i la comunicació”. Ens trobem, així que el TEA és 

considerat un dels trastorns mentals més greus que afecta l’infància (Generalitat de 

Catalunya, 2012).  

Tant en la literatura científica com en els casos clínics s’observa que l’autisme es 

manifesta  amb diversitat de simptomatologia i gravetat, però hi ha consens en les 

diferents classificacions diagnòstiques i per diferents autors (Javaloyes, 2004; García et 

al., 2010; Hervás, et al., 2012; Mestres i Busquets, 2015; Larbán, 2019)  en què hi ha 

afectació en les tres àrees que va descriure Leo Kanner en el 1943 i que queden reflectides 

en la definició de l’OMS: comportament social, comunicació i llenguatge i interessos 

restringits.  

Sembla, per tant, que l’afectació en aquestes tres àrees és el que diferencia l’autisme 

d’altres trastorns o dificultats primerenques. 
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L’Associació de Psiquiatria Americana (APA) en la cinquena edició del Manual 

Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-V) classifica l’autisme dins els 

trastorns del neurodesenvolupament  amb el nom de TEA on hi ha símptomes-criteris que 

s’han de complir i que tenen el mateix pes per fer el diagnòstic (taula 1). La gravetat es 

determina  segons el grau d’ajuda (grau 3 ajuda molt notable, grau 2 ajuda notable i grau 

1 ajuda) que es necessita.  
Taula 1. Classificació Diagnòstica DSM V Trastorn de l’Espectre Autista 

                                        
En la present investigació, al parlar del diagnòstic d’autisme es fa referència al DSM-V, 

al ser la classificació acceptada per la comunitat científica per diagnosticar.   

o Diagnòstic Precoç 

Cal destacar, com esmenten Canal, et al. (2013) que dins la comunitat científica s’està 

fent un esforç per poder diagnosticar abans dels tres anys, però per la diversitat de causes 

que poden provocar un diagnòstic de TEA i la diversitat de simptomatologia clínica en 

l’expressió i gravetat, fan que sigui un diagnòstic molt complex. Larbán (2019) situa 

l’edat mitjana del diagnòstic de TEA en els cinc anys. 

Els símptomes de TEA poden aparèixer entre els 0 i els 3 anys, però es fa evident que no 

apareixen només d’una manera (Mestres i Busquets, 2015; Larbán, 2019; Martos i 

Burgos, 2013). Segons Cuxart (2014) es pot donar un endarreriment en la detecció del 

TEA per una manca d’especificitat simptomàtica inicial o per l’absència d’alteracions 

prou evidents en les primeres etapes evolutives. És la repetició dels senyals d’alarma en 
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diferents situacions o que es donin conjuntament amb altres símptomes que permeten 

detectar signes d’alerta en nadons (Mestres i Busquets, 2015). Per aquestes autores les 

dificultats de l’autisme reverteixen en el vincle que s’estableix amb els cuidadors on la 

detecció i intervenció precoç pot ajudar a canviar l’estil de relació que es pot establir quan 

el nadó respon de manera no esperada o estranya.   

La present investigació dóna importància al diagnòstic precoç en la petita infància, ja que  

realitzar un diagnòstic d’autisme pot ajudar a, per una banda, que no s’instaurin certs 

símptomes o que siguin menys greus i per una altra disminuir el patiment de la família de 

l’infant (Hervás et al., 2012; Mestres i Busquets, 2012; Larbán, 2019)  

S’observa, per tant que el diagnòstic precoç de l’autisme és important, però és complex, 

ja que l’etiologia és multifactorial.  

o Autisme i Capacitat Intel·lectual 

Diversos autors coincideixen en el fet que els signes precoços d’autisme són diferents si 

aquest va acompanyat de discapacitat intel·lectual. Cuxart (2014) esmenta que els nadons 

amb autisme i discapacitat intel·lectual se solen detectar al primer any de vida, però que 

són manifestacions no prototípiques de l’autisme. 

Per Hervás et al. (2012) l’autisme amb capacitat intel·lectual normal se sol diagnosticar 

més tard a l’escola bressol o primària on s’identifiquen les dificultats de socialització.  

L’autisme, per tant, es pot manifestar a la petita infància de maneres diverses, mostrant 

molta variabilitat amb la capacitat intel·lectual (OMS, 2021). Per diferents autors hi ha 

relació entre l’autisme i la discapacitat intel·lectual  (Javaloyes, 2004 i Garcia et al., 2010) 

determinant que l’autisme està associat a la discapacitat intel·lectual en un 75%.  Per la 

Federació d’Autisme de Catalunya,  en el 70% dels casos hi ha una discapacitat 

intel·lectual, de grau divers, associada. Cal destacar que hi ha autors que consideren que 

no és tan freqüent la incidència de la discapacitat intel·lectual en l’autisme (Hervás et al., 

2012; Pérez i Olmo, 2017). 

Quan es detecten símptomes abans dels dos anys pot implicar que hi hagi associat 

discapacitat intel·lectual o bé, que siguin infants amb una discapacitat intel·lectual greu 

que manifesten trets que s’atribueixen a l’autisme, com pot ser la dificultat 

d’interaccionar i les conductes estereotipades, per tant, cal poder diferenciar aquests dos 

trastorns (Jiménez, 2002; Javaloyes, 2004, Hervás, et al., 2012).  

Seguint aquesta direcció, trobem a Osterling et al. (2002) que esmenten que és probable 

que el desenvolupament precoç de l’autisme tingui com a característica un retard o 

absència de fites evolutives, per aquests autors és important diferenciar el comportament 

dels nadons amb autisme dels que tenen discapacitat intel·lectual. 

Trobem doncs, que en la petita infància la simptomatologia precoç de l’autisme es pot 

confondre amb la discapacitat intel·lectual.  

En conseqüència, és important poder abordar el concepte de la discapacitat intel·lectual, 

com un element a tenir en compte en el diagnòstic de l’autisme, així com en el seu 

diagnòstic com trastorn amb característiques pròpies.  

 

Discapacitat Intel·lectual 

La discapacitat intel·lectual, com el concepte d’infància, ha experimentat una evolució 

fruit d’un canvi sobre la concepció de les persones diferents. Des del 2010, de manera 
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general  s’utilitza el terme discapacitat intel·lectual per fer referència  a les persones que 

presenten dificultats cognitives (Verdugo i Schalock, 2010). Aquesta terminologia, per 

aquests autors implica passar del concepte deficitari centrat en la persona a una concepció 

interaccionista on l’entorn té un paper rellevant i es concep la discapacitat com un desajust 

entre les capacitats de la persona i les demandes de l’entorn. També implica una etiologia 

multifactorial i una definició operativa de la discapacitat. 

Segons la American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 

(AAIDD) la discapacitat intel·lectual  “es caracteritza per limitacions significatives tant 

en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, tal com s’ha manifestat 

en habilitats adaptatives conceptuals, socials i pràctiques. Aquesta discapacitat apareix 

abans dels 18 anys” (Schalock et al., 2010, citat en Verdugo i Schalock, 2010, p.12). 

Aquesta definició es basa en el concepte del funcionament humà que mostra la figura 1. 
Figura 1. Esquema conceptual del funcionament humà 

  
Nota. Extret de Verdugo i Schalock (2010) 

Aquesta concepció de la discapacitat intel·lectual coincideix amb aspectes rellevants de 

la concepció de la petita infància, com és la importància de l’entorn i per tant, podem 

extreure la importància de la intervenció precoç per tal d’ajustar els recursos. Verdugo 

(2017) esmenta que els professionals estan posant l’èmfasi en els suports que es poden 

oferir a les persones amb discapacitat per millorar el seu funcionament i la seva qualitat 

de vida. En la petita infància, aquests suports i recursos passen per la família, la qual, com 

esmenta Cortés (2014) és el nucli central al llarg del creixement de qualsevol infant.   

o Prevalença 

En relació amb la prevalença de la discapacitat intel·lectual hi ha discrepàncies, tal com 

esmenten González-Castillos et al. “els estudis varien des del 2,5-3% de la població 

general fins a percentatges més baixos d’aproximadament un 1,8%” (2018, p.44). 

o Diagnòstic Precoç 

S’ha anat esmentant la dificultat per realitzar un diagnòstic d’autisme a la petita infància, 

aquesta dificultat també es troba en l’elaboració del diagnòstic de la discapacitat 

intel·lectual on la causa pot ser multifactorial i també pot estar associat a altres trastorns. 

En el DSM-V la discapacitat intel·lectual i el TEA estan dins els trastorns del 

neurodesenvolupament. En aquesta classificació s’ha assumit la definició de la 

discapacitat intel·lectual elaborada per AAIDD, tenint en compte per tant els aspectes 

adaptatius de la persona, més enllà del seu coeficient intel·lectual (taula 2). 
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Així, en la petita infància el primer signe d’alerta és un retard en el desenvolupament, el 

qual segons Casellas (2017) quan la dificultat d’aprenentatge o d’adaptació és 

significativa pot indicar una discapacitat posterior. Quan hi ha un retard molt greu, segons 

aquesta autora cal poder fer un estudi genètic. Per tant, en el diagnòstic de la discapacitat 

intel·lectual, s’utilitzen proves estandarditzades per obtenir un coeficient intel·lectual, 

l’observació clínica per valorar la capacitat adaptativa i segons la simptomatologia es fa 

un estudi etiològic (Casellas, 2017). Per González-Castillo et al. (2018) el retard global 

del desenvolupament es diagnostica a infants menors de cinc anys i es caracteritza per un 

retard significatiu en dos o més aspectes del neurodesenvolupament (motor, 

parla/llenguatge,  cognitiu, social i activitats de la vida diària), segons aquests autors en 

molts casos prediu el diagnòstic de discapacitat intel·lectual, que es diagnostica a partir 

dels cinc anys. 
 Taula 2. Classificació Diagnòstica DSM V Discapacitat Intel·lectual   

      
Endinsant-nos en el diagnòstic de l’autisme i la discapacitat intel·lectual s’observa la seva 

complexitat en la petita infància on la simptomatologia es pot confondre i en els dos casos 

les causes poden ser multifactorials. En aquest període de desenvolupament intens, 

valorar i facilitar la interacció amb l’entorn pot determinar l’evolució. Diferenciar, per 

tant, aquests dos trastorns és important per poder ajustar les ajudes. Destacar que s’ha 

observat que els criteris de les tres àrees del diagnòstic de l’autisme poden ajudar a 

diferenciar-lo de la  discapacitat intel·lectual (Hervás et al., 2012). 

 

Intervenció Psicopedagògica 

Per acabar aquest  marc teòric és necessari abordar les aportacions de la psicopedagogia. 

Al llarg de tot el que s’ha anat desenvolupant hi ha un eix que fa referència a la 

importància de la intervenció precoç per tal de contribuir en la millora del 

desenvolupament dels infants.  

La intervenció i l’avaluació psicopedagògica s’han anat modificant amb els canvis 

històrics i socials, passant d’una concepció més mèdica a una més integral, on cada 

subjecte és únic i amb unes característiques pròpies del seu desenvolupament personal 

(Massini et al., 2015). 
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Per Giné (1997) l’avaluació psicopedagògica es modifica amb la concepció interactiva i 

contextual del desenvolupament i l’aprenentatge, per tant es dóna valor a les diferents 

variables que intervenen. L’avaluació psicopedagògica, per tant, “ha de contemplar tant 

el propi individu, amb el seu equipament biològic de base i la seva història de relació amb 

el medi, com els diversos contextos de desenvolupament, i sobretot la relació que 

s’estableix entre l’un i els altres”  (Giné, 1997, p.5).  Necessàriament, aquest procés cal 

que contempli les veus dels diferents participants: família, mestres i altres persones 

significatives en el desenvolupament de l’infant. (Giné, 1997; Andrés, et al., 2002; 

Hernández et al., 2011). 

L’avaluació psicopedagògica, per tant, es concep com un procés de col·laboració entre 

els diferents agents educatius. 

o Psicopedagogia i infància 

En l’etapa infantil, per Aranda i Andrés (2004) cal conèixer els factors del 

desenvolupament primerenc de les conductes (adaptatives, motrius, de llenguatge i 

socials) i capacitats dels infants (psicomotriu, cognitiva, comunicativa, d’inserció social 

i afectiva). Per aquestes autores per poder fer una avaluació psicopedagògica cal obtenir 

informació sobre l’organització evolutiva de l’infant, les característiques del seu context 

i la seva relació amb l’entorn. 

La intervenció psicopedagògica, per tant, es situí en l’escola o en els serveis d’atenció 

precoç s’insereix en una etapa  de desenvolupament crítica, tant per la permeabilitat a 

l’entorn com per la plasticitat (Federació Estatal d’Associacions de Professionals de 

l’Atenció Precoç, 2000).  

Com esmenta Alguacil (2009) de 0 a 6 anys es realitzen funcions molt significatives, com 

l’organització dels primers contactes amb el món i la noció d’identitat, a part és un període 

educatiu, que seguint la legislació vigent promou la inclusió de tots els infants i possibilita 

la primera trobada amb els iguals. Per Correa (2010), en l’atenció a la diversitat, la 

psicopedagogia concep la necessitat educativa des d’una perspectiva interactiva, per tant 

“com una situació que sorgeix i no com una condició personal, ni estàtica en la persona” 

(Correa, 2010, p.68). Per aquest autor, l’avaluació precoç de les dificultats que es detecten 

és fonamental per oferir un acompanyament adequat. 

Barcenilla i Levratto (2019) esmenten que en l’avaluació psicopedagògica en la infància 

s’utilitzen múltiples fonts i mètodes de recollida d’informació. Aquestes autores, en la 

seva investigació valoren l’observació del joc com a procediment d’avaluació, concloent 

que pot ser un complement en la recollida d’informació. Per Viloca (2007) els infants 

manifesten les seves vivències internes en el joc. Sigui com sigui, l’observació és una de 

les estratègies més importants a l’hora de poder detectar i avaluar un infant (Generalitat 

de Catalunya, 2020). Cal destacar la importància d’aquesta observació en els diferents 

contextos de l’infant. Per Giné (1997) una de les dificultats de l’avaluació 

psicopedagògica és tenir instruments respectuosos amb el caràcter interactiu del 

desenvolupament i de l’aprenentatge, per aquest autor, cal poder obtenir informació sobre 

la interacció amb l’adult, els companys i els continguts escolar per prendre decisions que 

contemplin a l’infant i al context on es desenvolupa (Giné, 1997). 

L’avaluació psicopedagògica permet explorar les fortaleses i debilitats de la persona i el 

seu entorn i així conèixer les particularitats de l’infant que el diferencien d’altres infants 
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amb el mateix diagnòstic (Massini et al., 2015). Cal destacar que en nens amb dificultats 

greus en el desenvolupament, com són els que presenten simptomatologia d’autisme o 

discapacitat intel·lectual no sempre es poden passar proves estandarditzades, les quals 

s’ha demostrat que estan allunyades de la quotidianitat dels nens, són poc motivadores i 

poden ser estressants pels infants (Barcenilla i Levratto, 2019).  

4.1 Aportacions a la societat i ética professional 

La present investigació pretén dibuixar un mapa en relació amb el diagnòstic de l’autisme 

i la discapacitat intel·lectual en la petita infància. Tenint en compte que “és la primera 

infància el període fonamental, la millor inversió per al futur i una finestra d’oportunitat 

per resoldre la desigualtat i aconseguir els desenvolupaments social i econòmic inclusius 

i sostenibles” (UCCAP, 2018, p.21) és un tema que, ja sigui per la vivència dels infants 

a les aules, per la necessitat de contribuir en una societat inclusiva, per raons econòmiques 

a l’haver d’invertir menys recursos públics... implica a tota la societat. 

En l’actualitat la infància i la diferència són conceptes que preocupen a la societat i on és 

necessari continuar aportant interrogants per potenciar més investigacions que 

contribueixin a continuar avançant, ja que com esmenten Cabeceran et al. (2019, p.60) 

“es parla poc dels ajuts que s’ofereixen a nens i nenes escolaritzats a la primera etapa 

d’infantil, l’etapa no obligatòria de zero a tres anys, on es detecten els primers símptomes 

d’aquests trastorns”. Per tant, aquesta investigació pot esdevenir un motor per poder fer 

investigacions sobre aspectes més específics d’aquesta etapa.  

Cal esmentar, també que en aquests últims anys es parla molt de l’autisme, el seu 

tractament, les possibles causes, però cal poder aportar coneixement als primers anys 

d’aquests infants per tal de generar intervencions al més aviat possible que puguin 

contribuir a la detecció precoç (Hervás et al., 2012). La família, com el primer entorn de 

l’infant, es pot beneficiar d’un acompanyament de manera precoç en les dificultats dels 

seus nadons, facilitant una adaptació i disminuint el seu patiment (Mestres i Busquets, 

2015).  

L’ètica d’aquesta investigació recau en el rigor en la recerca i la no manipulació dels 

resultats d’aquesta. En realitzar una revisió bibliogràfica cal mantenir  un compromís 

rigorós amb l’autoria dels articles i evitar al plagi citant adequadament. La present 

investigació té com objecte la revisió de coneixement i on cal tenir present el que 

esmenten  Cohen et al. (2007, p.71) “a mesura que la tecnologia de la informació 

s’estableix en una posició central i a mesura que la societat depèn cada vegada més de la 

informació, el concepte d’informació és important no només pel que és, sinó pel que pot 

fer”. Es manté per tant, una ètica d’independència a l’hora de recopilar la informació i 

extreure’n conclusions, amb l’objectiu que aportin un benefici a la comunitat científica. 

 

 

 

 

 



 18 

5. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA 

 

Les preguntes que orienten la investigació són: 

 

Què es coneix del diagnòstic diferencial entre l’autisme i la discapacitat intel·lectual en 

la petita infància? 

 

Quina simptomatologia es pot trobar en l’autisme i en la discapacitat intel·lectual? 

 

L’avaluació psicopedagògica pot contribuir en aquest diagnòstic diferencial en la petita 

infància? 

 

5.1 Descripció dels objectius 

Objectiu General (OG) 

OG1. Revisar el coneixement existent sobre el diagnòstic diferencial de l’autisme i la 

discapacitat intel·lectual en la petita infància. 

Objectius Específics (OE) 

OE 1.1. Identificar els aspectes característics de l’autisme en la petita infància 

OE 1.2. Identificar els aspectes característics del dèficit cognitiu en la petita infància 

 

OG2. Descriure l’avaluació psicopedagògica que es realitza  en la petita infància 

OE 2.1. Identificar les proves estandarditzades que s’utilitzen a la petita infància 

OE 2.2. Identificar els elements de l’avaluació psicopedagògica en la infància 
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6. MARC METODOLÒGIC 

6.1 Enfocament metodològic 

La investigació realitzada és una revisió bibliogràfica amb un disseny qualitatiu de tipus 

expositiu que pretén donar resposta als objectius de la investigació. S’ha escollit aquesta 

metodologia perquè, com esmenta Codina (2018) una revisió bibliogràfica ofereix un 

estat de la qüestió. Així, la present investigació pretén revisar el coneixement existent 

sobre el diagnòstic diferencial de l’autisme i la discapacitat intel·lectual en la petita 

infància i sobre l’avaluació psicopedagògica en aquesta etapa evolutiva. 

Per tant, obtenint un coneixement que permet tenir una visió general sobre aquest camp i 

que pot contribuir a plantejar futures investigacions.  

6.2 Planificació de la investigació 

Context 

L’àmbit de recerca de la present investigació són els documents referents al diagnòstic 

diferencial de l’autisme i la discapacitat intel·lectual en la petita infància, així com de 

l’avaluació psicopedagògica en la infància.  

Cal remarcar que la categoria de petita infància ha condicionat la recerca, d’aquesta 

manera els conceptes utilitzats per fer-la i poder respondre a les preguntes que orienten 

la investigació (Què es coneix del diagnòstic diferencial entre l’autisme i la discapacitat 

intel·lectual en la petita infància? Quina simptomatologia es pot trobar en l’autisme i en 

la discapacitat intel·lectual? L’avaluació psicopedagògica pot contribuir en aquest 

diagnòstic diferencial en la petita infància?) han anat acompanyats dels termes infància, 

petita infància, atenció precoç o 0 a 6 anys. Per tant, ha estat un element determinant en 

la inclusió o exclusió dels documents. 

Els conceptes utilitzats per la recerca fan referència als objectius de la investigació: 

▪ Diagnòstic diferencial autisme i discapacitat intel·lectual a la infància 

▪ Diagnòstic diferencial autisme en la infància 

▪ Diagnòstic diferencial discapacitat intel·lectual en la infància 

▪ Autisme i diagnòstic diferencial en la infància 

▪ Autisme i diagnòstic precoç 

▪ Discapacitat intel·lectual i diagnòstic precoç 

▪ Avaluació psicopedagògica en la infància 

▪ Psicopedagogia i infància. 

 

La mostra  

La selecció de la mostra, és a dir, dels documents a analitzar, s’ha fet amb castellà i anglès 

a través de tres bases de dades: Scopus, Google Scholar i Dialnet.  

Per tal de poder respondre als objectius de la investigació s’han agrupat els articles segons 

el concepte de diagnòstic diferencial i d’avaluació psicopedagògica. 

Dins el concepte del diagnòstic diferencial, s’ha iniciat la recerca partint d’ubicar la 

temàtica, ja que segons Codina (2018) la primera recerca ofereix un banc de documents. 
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Per tant, s’ha començat per (1) Diagnòstic diferencial autisme i discapacitat intel·lectual 

en la infància i a partir d’aquí s’ha anat acotant els articles a partir dels següents 

conceptes: (2)  autisme  i discapacitat intel·lectual en la infància, (3) autisme i  

discapacitat intel·lectual 0 a 6 anys, (4) diagnòstic diferencial infància, (5) diagnòstic 

precoç i quan els resultats continuaven essent molt grans s’ha acotat segons criteris d’anys 

de publicació  i el factor d’impacte dels articles i articles científics: (6) articles del 2016-

2020 i (7) es descarten tesis doctorals, treballs finals de màster i grau i articles sense 

citacions. Es prioritzen els articles científics publicats en revistes, per Codina (2018) 

aquests són documents imprescindibles. 

L’agrupació dels articles sobre l’avaluació psicopedagògica s’ha realitzat, partint 

d’ubicar la temàtica  (1) avaluació psicopedagògica a la infància i a partir dels resultats 

s’han utilitzat els següents criteris de selecció  en relació amb el concepte  (2) discapacitat 

intel·lectual a la infància i en relació amb acotar els anys i el factor d’impacte dels 

articles: (3) articles 2018-2020, (4) només articles amb més cites. 

En la figura 2 es representa el procés de selecció de la mostra, indicant el procés seguit 

partint del concepte de diagnòstic diferencial i d’avaluació psicopedagògica en la 

infància. 
Figura 2. Procés de selecció de la mostra 

            
       Nota: Elaboració pròpia 

En tots els articles seleccionats es fa una anàlisi per comprovar que compleixen els 

criteris, sobretot el de la infància, en la taula 3, es mostra els articles seleccionats per dur 

a terme la investigació. 
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Taula 3. Articles seleccionats 

Autor Any  Títol Paraules Clau  Publicat 
a) Matson, J., 

Nebel-Schwalm, 

M., Matson, M. 

2007 A review of 

methodological issues 

in the differential 

diagnosis of autism 

spectrum disorders in 

children 

Methodology, differential 

diagnosis, autism 

Elsevier 

b) Desnoyers, A., 

Levitas, A. 

2007 The importance of 

recognizing Autism 

Spectrum desordres in 

Intellectual Disability 

Asperger, autism, 

developmental, 

intellectual disability, 

mental retardation 

Researchgate 

c) Kim, S.K. 2015 Recent Update of 

autism spectrum 

disorders 

Autism spectrum 

disorder, developmental 

disabilities, genetics 

Korean J Pediatr 

d) Miller, L., 

Burke, J., 

Robins, D., Fein, 

D. 

2019 Diagnosing Autism 

Spectrum Disorder in 

Children with low 

Mental Age 

Autism spectrum 

disorder, Low mental 

age, ADOS, CARS, 

Symptom profiles 

J Autism Dev 
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Descripció dels instruments de recollida de dades 

Per poder recollir les dades rellevants per la investigació s’han utilitzat diferents 

instruments, per una banda instruments que ens permeten tenir informació dels articles 

seleccionats (taula 1), com és la fitxa resum de cada un dels articles amb la informació 

rellevant, relacionant el seu contingut amb els objectius de la investigació (Annex 1). Per 

altra banda, tenim la matriu d’anàlisi (Annex 2) on es relacionen els articles amb els 

conceptes que es volen analitzar i els quals s’han vinculat amb els objectius generals i 

específics de la investigació.  

Per tant, en la matriu d’anàlisi en relació amb l’Objectiu General 1 (OG1. Revisar el 

coneixement existent sobre el diagnòstic diferencial de l’autisme i la discapacitat 

intel·lectual en la petita infància) trobem les categories de diagnòstic diferencial, 

diagnòstic autisme i  diagnòstic discapacitat intel·lectual, en aquests dos últims recollint 

les proves estandarditzades i en relació amb l’Objectiu General 2 (OG2. Descriure 

l’avaluació psicopedagògica que es realitza en la petita infància) trobem la categoria 

d’elements d’avaluació psicopedagògica a la infància. 

Per tal de donar resposta a l’Objectiu Específic 1.1 (OE 1.1 Identificar els aspectes 

característics de l’autisme en la petita infància) es diferencien tres indicadors que fan 

referència als criteris del DSM-V per diagnosticar el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) 

i són les tres àrees on diferents autors coincideixen que estan afectades en l’autisme 

(Javaloyes, 2004; García et al., 2010; Hervás, et al., 2012; Mestres i Busquets, 2015; 

Larbán, 2019). Per tant, es vol recollir en quins articles dels seleccionats nomenen 

interacció social, comunicació i llenguatge i conductes repetitives.  

En relació amb l’Objectiu Específic 1.2 (OE 1.2 Identificar els aspectes característics de 

la discapacitat intel·lectual en la petita infància) s’utilitza com indicador el retard global, 

el qual per diversos autors (Caselles, 2017; González-Castillo et al., 2018) és un signe 

d’alerta i també el coeficient intel·lectual (que és un dels elements a valorar segons el 

DSM-V), per recollir si aquests conceptes són característics de la discapacitat intel·lectual 

en la petita infància.  

L’Objectiu Específic 2.1 (OE 2.1 Identificar les proves estandarditzades que s’utilitzen a 

la petita infància) es recull a través del concepte d’avaluació psicopedagògica, però 

posant l’atenció en les proves estandarditzades utilitzades en la infància. 

6.3 Procediment utilitzat per l’anàlisis de dades 

L’anàlisi de les dades recollides s’ha portat a terme a partir de la lectura dels articles i del 

software per l’anàlisi de textos IRAMUTEQ. 

L’anàlisi es realitza en  dos moments, un inicial on a través de la fitxa del resum 

bibliogràfic es recullen els elements més significatius de cada text per determinar si hi ha 

algun concepte que es repeteixi i no s’ha contemplat en la matriu d’anàlisi. 

El segon moment, fa referència a estudiar la freqüència de les categories  escollides 

(matriu d’anàlisi) i així determinar la seva importància. Per tant, s’han analitzat les 

freqüències de les categories de diagnòstic diferencial, diagnòstic d’autisme i diagnòstic 

de discapacitat intel·lectual (OG1), s’ha portat a terme també l’anàlisi de les proves 
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estandarditzades recollides per saber si en els articles, hi ha proves comunes en el 

diagnòstic de l’autisme i en el de la discapacitat intel·lectual. També s’han relacionat amb 

OE 2.1 per saber si hi ha proves comunes amb l’avaluació psicopedagògica. 

En relació amb OE 1.1 i OE 1.2 s’han analitzat les freqüències dels indicadors i també si 

els indicadors d’autisme (interacció social, comunicació i llenguatge i conductes 

repetitives) es troben en articles on esmenten el concepte de discapacitat intel·lectual i de 

diagnòstic diferencial. També s’ha estudiat si els indicadors de discapacitat intel·lectual 

es troben en articles on esmenten el concepte d’autisme i de diagnòstic diferencial. 

En relació amb el concepte d’avaluació psicopedagògica (OG 2) a través de la fitxa del 

resum bibliogràfic s’han seleccionat els elements que s’esmenten per l’avaluació 

psicopedagògica i s’analitza la seva freqüència en els diferents articles. 

  

6.4 Cronograma 

Planificació Recull dades Procediment Anàlisi 

dades 

Resultats i 

conclusions 

24/04 al 2/05 Lectura dels articles i 

Elaboració de la  fitxa 

del resum bibliogràfic. 

(modificar algun article 

si es considera 

necessari segons els 

criteris de selecció) 

  

3/05 al 6/05  Analitzar les fitxes del 

resum bibliogràfic, 

determinar els elements 

de l’avaluació 

psicopedagògica 

 

7/05 al 11/05  Analitzar els textos a 

través del software 

IRAMUTEQ. Omplir 

la matriu d’anàlisi. 

Realitzar les 

freqüències dels 

indicadors seleccionats  

 

12/05 al 18/05   Redactar els resultats i 

les conclusions 
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7. ANÀLISI DE RESULTATS 

 

Recollida de les dades 

Les dades s’han obtingut a través de la matriu d’anàlisi (ANNEX 2*), la qual consta de 

quatre categories (Diagnòstic diferencial, Diagnòstic autisme, Diagnòstic discapacitat 

intel·lectual i avaluació psicopedagògica) i cada categoria està formada per unes 

dimensions determinades. 

A partir de la lectura dels articles (ANNEX1*) s’ha considerat necessari introduir 3 

dimensions en la categoria de diagnòstic diferencial, on inicialment només sabia 

considerat conèixer la freqüència d’aquest terme. S’han introduït els trastorns entre els 

quals es realitza el diagnòstic diferencial, així s’ha introduït com a dimensió el concepte 

de discapacitat intel·lectual i TEA.  

Dins la dimensió TEA s’ha tingut en compte que la mostra fa referència a tres versions 

de la classificació diagnòstica DSM III, IV i V.  Cada versió implica canvis, per la present 

investigació, conceptualment  es destaca que en la versió III i IV l’autisme es considerava 

un trastorn dins els trastorns generalitzats del desenvolupament (conjuntament amb el 

trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat, la síndrome de Rett i la 

síndrome d’Asperger) i en la versió V els trastorns generalitzats del desenvolupament 

s’han agrupat en la categoria diagnòstica de TEA (Artigas-Pallarés i Paula, 2012). Aquest 

canvi de nomenclatura, implica que hi ha articles que esmenten el significant autisme i 

d’altres el de TEA. S’han recollit les dades dels dos significants i s’han agrupat dins la 

dimensió TEA, entenent que aquesta nomenclatura inclou l’anterior diagnòstic de trastorn 

autista o autisme infantil. 

En la matriu d’anàlisi, en la categoria del diagnòstic d’autisme s’introdueix en la dimensió 

de proves els següents tests: M-CHAT, ADI-R i ADOS, ja que en l’anàlisi de la mostra 

s’observa que aquestes proves s’utilitzen per a la detecció i diagnòstic de l’autisme. 

En la categoria de Diagnòstic Discapacitat Intel·lectual en la dimensió de proves 

s’especifica estudi genètic i la prova d’intel·ligència WISC. 

Per últim, en la categoria d’Avaluació psicopedagògica dins la dimensió d’elements que 

la componen s’introdueix el concepte de família (en infants és la família la que aporta 

informació rellevant en relació amb l’evolució i també com agent imprescindible en la 

intervenció), els suports (seguint la definició de l’AAIDD) i educació (com a context de 

l’avaluació psicopedagògica i un dels actors en la intervenció). En la dimensió  de proves 

estandarditzades es concreta amb el concepte de  proves psicomètriques. 

 

Anàlisi de les dades 

Els resultats es relacionen amb els objectius de la investigació i s’exposen a través de les 

categories i dimensions, mostrant les freqüències i representativitat obtingudes. 

o Objectiu General 1 (OG1)  Revisar el coneixement existent sobre el diagnòstic 

diferencial de l’autisme i la discapacitat intel·lectual en la petita infància 

Categoria: Diagnòstic diferencial  en la infància  

En la gràfica 1 s’observen les freqüències obtingudes en el conjunt dels articles en relació 

amb les dimensions seleccionades. També es recullen  dades d’altres trastorns, els quals 

en el DSM-IV, es realitza el diagnòstic diferencial amb l’autisme com és el trastorn 
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generalitzat del desenvolupament no especificat i la síndrome d’Asperger, tot i que 

aquests resultats no s’exposen per no estar dins els objectius de la investigació. S’obtenen 

dades en relació amb el DSM, tots els articles seleccionats en relació amb el diagnòstic 

diferencial (9) es basen en la classificació diagnòstica del DSM. 
Gràfica 1: Freqüències Diagnòstic diferencial en la infància 

 
Nota: Elaboració pròpia 

 

Analitzant els dos diagnòstics  s’obté que la discapacitat intel·lectual representa el 17,5% 

i el TEA el 79,6%. 

Categoria: Diagnòstic d’Autisme 

En la taula 4 es relacionen les dimensions d’aquesta categoria, especificant la freqüència 

de cada una d’elles en els diferents articles seleccionats. 

La dimensió amb més freqüència són les proves (M-CHAT, ADI-R i ADOS) on la més 

representativa és l’ADOS (74,8%), que s’esmenta en 7 dels 11 articles de la mostra. 

Els criteris d’interacció social, comunicació i llenguatge i conductes repetitives fan 

referència a l’objectiu específic 1.1 (Identificar els aspectes característics de l’autisme 

en la petita infància), els resultats mostren que  aquests tres criteris de diagnòstic junts 

obtenen una  representativitat del 56,3% dins el diagnòstic de l’autisme. 
Taula 4: Freqüències Diagnòstic autisme  

 
Nota: Elaboració pròpia 

 

Cal esmentar que a partir de la lectura de la mostra, en els articles d, i, g es poden extreure 

les característiques dels infants de 0 a 2 anys que presenten trets d’autisme. Com a trets 
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específics es troben dificultats en les habilitats de socialització i comunicació 

primerenques. És a dir, dificultats en el contacte visual, el somriure social, respondre al 

nom i atenció conjunta. Al primer any no hi ha senyalització d’objectes, ni interès per 

mostrar-los i hi ha manca de balboteig. A part, en els articles h, c i f  es remarca la 

necessitat de descartar deficiències sensorials que poden comprometre els aspectes a 

valorar en el diagnòstic d’autisme i de la discapacitat intel·lectual en la petita infància. 

Categoria: diagnòstic de discapacitat intel·lectual.  

La dimensió de proves mostra que dels 11 articles seleccionats 6 esmenten aspectes 

relacionats amb la genètica (es menciona 11 vegades la síndrome de Rett i 15 la síndrome 

de X Fràgil). Tot i això, només 6 vegades en el total dels articles es menciona estudi 

genètic o proves genètiques. Hi ha dos articles (c i f) que tenen un apartat específic sobre 

genètica. Només un article parla del test d’intel·ligència WISC. 

La dimensió de retard global del desenvolupament i el de coeficient intel·lectual estan 

relacionades amb l’objectiu específic 1.2 (Identificar els aspectes característics de la 

discapacitat intel·lectual en la petita infància) i els resultats (gràfica 2) mostren que el 

Retard global del desenvolupament dins aquesta categoria representa el 71,6% i el 

coeficient intel·lectual el 23,3%. 
Gràfica 2: Freqüències Diagnòstic Discapacitat Intel·lectual 

 
Nota: Elaboració pròpia 

 

o Objectiu General 2 (OG2) Descriure l’avaluació psicopedagògica que es realitza 

en la petita infància 

Categoria: avaluació psicopedagògica  

La dimensió de  proves psicomètriques està vinculada amb l’objectiu específic 2.1 

(Identificar les proves estandarditzades que s’utilitzen a la petita infància) on els resultats 

indiquen que en 4 articles (a, h, i, j) es mencionen proves psicomètriques un total de 22 

vegades, que representa un 1,4% en el total dels criteris seleccionats. 

La dimensió dels elements de l’avaluació psicopedagògica (família, suports i educació) 

està associada a l’objectiu específic 2.2 (Identificar els elements de l’avaluació 

psicopedagògica en la infància). Els resultats mostren que aquesta dimensió s’esmenta 
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en 5 articles (b, f, g, h, j) un total de 116 vegades. L’article (j) esmenta 58  vegades el 

concepte suport, essent un 89,2% de representativitat del total de vegades que s’anomena 

aquest concepte.  

En la taula 5  s’exposa la representativitat de cada dimensió dins la seva categoria i la 

representativitat total de la categoria. 
 

    Taula 5: Representativitat per categories i dimensions 

 
      Nota: Elaboració pròpia 
 

S’ha analitzat la presència d’aspectes relacionats amb el diagnòstic d’autisme en la 

discapacitat intel·lectual i a la inversa. En els 9 textos seleccionats per abordar el 

diagnòstic diferencial, hi ha dos (b i f) que aborden específicament la discapacitat 

intel·lectual. En aquests dos articles s’esmenten els criteris del diagnòstic d’autisme 

(interacció social, comunicació i conductes repetitives), en l’article b amb una freqüència 

més alta de conductes repetitives (4) i en el f sorgeixen més els aspectes de comunicació 

(15). Cal destacar que aquests dos articles no esmenten les proves diagnòstiques de 

l’autisme. 

En els articles que fan referència a l’autisme (a,c,d,e,g,h,i) tres esmenten aspectes 

genètics, quatre anomenen el coeficient intel·lectual i cinc parlen del retard global del 

desenvolupament, on l’article d, ho fa amb una freqüència de 61, que és el 70,9% de 

representativitat dins el criteri. 
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8. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 

 

La investigació s’ha orientat a obtenir un mapa sobre el coneixement del diagnòstic 

diferencial de l’autisme i la discapacitat intel·lectual en la infància. El primer escull que 

s’ha hagut de superar ha estat seleccionar una mostra centrada en la petita infància, 

obtenint finalment 11 articles.  

Internacionalment és reconeguda la importància de la detecció i intervenció precoç en 

l’autisme (Canal et al., 2006) i els esforços s’han focalitzat en les últimes dècades a poder 

realitzar un diagnòstic precoç d’aquest trastorn, així trobem que actualment, l’autisme es 

pot detectar abans dels dos anys (Kim, 2015; Hinnesbusch et al., 2017; Miller et al. 2019; 

Mestres i Busquest, 2015). 

Tot i aquest interès per l’autisme, el diagnòstic diferencial entre l’autisme i la discapacitat 

intel·lectual en la petita infància té encara moltes preguntes per respondre. En la revisió 

bibliogràfica realitzada autors com Matson i Shoemaker (2009, citats per Hinnesbusch et 

al., 2017) destaquen que hi ha elements que se superposen en el diagnòstic de TEA i la 

discapacitat intel·lectual, com  les dificultats en les habilitats cognitives, adaptatives i 

socials que poden suposar conductes desafiants i estereotipades. També s’ha trobat que 

autors com Hinnesbusch et al. (2017) i Miller et al. (2019) en les seves investigacions 

conclouen en la dificultat per determinar el nivell intel·lectual de nens petits amb TEA. 

Per aquests autors cal tenir present la concomitància de la discapacitat intel·lectual (31% 

segons CDC 2018) en persones amb TEA i esmenten que els infants amb discapacitat 

intel·lectual concomitant poden ser particularment greus, per tant,  donen importància a 

què en edats primerenques es pugui diferenciar els infants amb retard global del 

desenvolupament sense TEA dels infants amb TEA. 

8.1 Discussió de les dades 

Preguntes de la recerca 

La investigació ha intentat respondre  les tres preguntes que han anat guiant tot el procés: 

Què es coneix del diagnòstic diferencial entre l’autisme i la discapacitat intel·lectual en 

la petita infància? Quina simptomatologia es pot trobar en l’autisme i en la discapacitat 

intel·lectual? L’avaluació psicopedagògica pot contribuir en aquest diagnòstic 

diferencial en la petita infància?  

Els resultats poden respondre encara que de manera parcial les dues primeres, és a dir, 

s’ha pogut,  a partir de la revisió, obtenir cert coneixement sobre el diagnòstic diferencial 

de l’autisme i la discapacitat intel·lectual i per tant, conèixer quins aspectes els 

caracteritzen i els poden diferenciar. Des d’un inici, però hi ha hagut dificultats en la 

tercera pregunta, és a dir, l’avaluació psicopedagògica centrada en la petita infància, una 

possible explicació pot ser que la petita infància implica, des d’una perspectiva educativa, 

un abordatge molt global, on els aspectes pedagògics i del desenvolupament s’estan 

relacionant i influenciant de manera molt intensa i on l’aspecte del temps maduratiu per 

facilitar el desenvolupament pot retardar una intervenció d’avaluació, la qual per altra 

banda, ha recaigut en àmbits més sanitaris i terapèutics. Autors com Palomo et al. (2019) 
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i Giné (1997) remarquen la falta d’investigacions en aquest àmbit, interpel·lant 

directament els psicopedagogs. 

 

Objectius de la recerca 

En relació amb O.E 1.1 la revisió realitzada ha pogut identificar els aspectes característics 

de l’autisme en la infància. Els aspectes diferenciadors i característics són: les dificultats 

d’interacció social, la comunicació i el llenguatge i les conductes repetitives. Aquesta 

triada en les dades obtingudes té una representativitat del 56,3% en el diagnòstic de 

l’autisme. Trobem a part, que són els aspectes del DSM per establir un diagnòstic de 

TEA. Els resultats mostren que la característica amb més pes és la comunicació (amb una 

freqüència de 86), això s’explicaria perquè la comunicació fa referència a la relació amb 

l’altre, és a dir, implica la socialització. 

També, a través de la revisió,  es poden extreure característiques dels infants de 0 a 2 anys 

amb signes de l’alerta d’autisme, on diversos autors posen l’èmfasi en la dificultat de 

l’atenció conjunta com a tret principal (Gutiérrez, 2016; Vázquez, 2017; Miller et al., 

2019).  

També cal destacar el consens en utilitzar el M-CHAT, l’ADI-R i l’ADOS com a proves 

vàlides per diagnosticar l’autisme. En la investigació representen el 43,6% de 

representativitat en la categoria del diagnòstic d’autisme. 

En relació amb l’O.E 1.2, la investigació mostra la importància en la petita infància del 

retard global del desenvolupament (71,6% de representativitat) com un indicador que pot 

implicar el diagnòstic d’una discapacitat intel·lectual a partir dels cinc anys (Purugganan, 

2020). S’observa que en la petita infància el retard global del desenvolupament té més 

representativitat que el coeficient intel·lectual (23,3%). Això es pot explicar per les 

dificultats en poder determinar el coeficient intel·lectual abans dels cinc anys, tot i això 

és un factor que encara té molt de pes en el diagnòstic de la discapacitat intel·lectual 

encara que en la definició de l’AAIDD s’intenta donar més importància al context i a la 

capacitat adaptativa de la persona. 

En la recerca, les dades mostren que l’estudi genètic té poca representativitat (5%) dins 

el diagnòstic de discapacitat intel·lectual, però s’ha observat que la discapacitat 

intel·lectual s’associa a moltes síndromes i es remarca la relació entre la síndrome de la 

X fràgil i l’autisme.  

Cal destacar que la revisió realitzada mostra que, en les edats primerenques la 

simptomatologia nuclear de l’autisme es pot observar amb infants amb retard global del 

desenvolupament, però que en l’evolució els aspectes relacionals d’aquests infants 

milloren i en canvi en els infants amb TEA es mantenen. La dificultat se situa en aquells 

infants on hi ha trets d’autisme i també discapacitat intel·lectual, on com s’ha esmentat, 

presenten una simptomatologia primerenca més greu (Matson et al., 2007 i Miller et al., 

2019) 

Per tant, a partir dels objectius específics podem determinar que la investigació, tot i la 

mostra limitada, ha pogut respondre a l’OG 1. És a dir, en fer una revisió del coneixement 

existent sobre el diagnòstic diferencial de l’autisme i la discapacitat intel·lectual. 

Els resultats mostren que el concepte de diagnòstic diferencial té poca representativitat 

dins la categoria (2,8%), però s’esmenta en 7 articles de la mostra. S’observa que el TEA, 



 30 

en el total de la mostra té una representativitat del 50,8% enfront de l’11,2% de la 

discapacitat intel·lectual. Aquest fet el podem vincular amb l’interès que hi ha en estudiar 

el TEA i la preocupació per diferenciar-lo dels trastorns que formen part d’aquesta 

categoria diagnòstica com són l’autisme, la síndrome d’Asperger i el trastorn generalitzat 

del desenvolupament no especificat (segons DSM-III i DSM-IV). 

Per tant, la discapacitat intel·lectual és un aspecte a considerar, no tant per diferenciar-la 

del TEA, sinó per detectar-la dins el TEA, ja que autors com Miller et al. (2019) i Matson 

et al. (2007) consideren que hi ha més gravetat en l’autisme quan va acompanyat de 

discapacitat intel·lectual.  

En relació amb l’avaluació psicopedagògica en la petita infància, s’observa que en la 

recerca  s’esmenten proves psicomètriques (OE 2.1), però no s’especifiquen ni es concreta 

com s’apliquen a infants amb autisme o discapacitat intel·lectual. Això es pot explicar 

per les dificultats en utilitzar aquestes proves estandarditzades amb nens petits (Barcenilla 

i Levratto, 2019).  

Destacar que Palomo et al. (2019) en la seva investigació mostren que cal un 

replantejament de l’avaluació psicopedagògica i la seva funció, ja que no sempre 

contribueix en la inclusió dels alumnes amb necessitats educatives especials, posant un 

interrogant sobre l’ús de les proves psicomètriques. 

En relació amb OE 2.2 s’ha detectat la importància de l’avaluació dels suports necessaris 

perquè l’infant pugui incloure’s en el seu context familiar, escolar i social obtenint, així 

una bona qualitat de vida. És a dir, els recursos necessaris perquè l’infant participi de 

manera activa en els diferents contextos. Amor et al. (2018) esmenten la necessitat d’una 

avaluació psicopedagògica que tingui en compte aspectes qualitatius i quantitatius i 

parteixi de la concepció de la discapacitat intel·lectual proposada per l’AAIDD. Proposen 

l’escala SIA (Escala de Intensidad de Apoyos)  per infants i adolescents com una eina per 

avaluar els suports.  

La família ha obtingut una representativitat del 21% en l’avaluació psicopedagògica, cal 

destacar que diferents articles anomenen la importància d’implicar i contemplar a la 

família en la intervenció terapèutica i educativa. 

Tot i això, en una recent investigació Palomo et al. (2021) mostren que és a partir de la 

situació del confinament que els equips de psicopedagogs de la comunitat de Madrid  

valoren la importància de la família en l’avaluació psicopedagògica. En la petita infància, 

és evident la importància de la família i de l’entorn, però en la investigació la família en 

relació amb totes les dimensions només representa un 1,9%, tot i que, com s’ha esmentat 

diferents articles destaquen la seva importància. 

La investigació no ha pogut donar resposta a l’objectiu general 2, és a dir, descriure 

l’avaluació psicopedagògica que es desenvolupa en la petita infància, però s’ha obtingut 

informació rellevant, com l’avaluació dels suports, per continuar investigant aquest 

objectiu. 

Cal destacar que els resultats de la revisió se situen dins el marc teòric elaborat, on es 

confirma els aspectes característics sobre l’autisme i la discapacitat intel·lectual i la  

preponderància del DSM com a classificació diagnòstica. També com l’avaluació 

psicopedagògica es va modificant i adaptant a les conceptualitzacions dels infants amb 

dificultats i les seves necessitats.  
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8.2 Conclusions 

A través dels aspectes esmentats obtenim com a conclusió que hi ha trets diferenciadors 

de l’autisme i la discapacitat intel·lectual que ajuden a fer el diagnòstic diferencial. Es 

destaca la dificultat en aquest diagnòstic perquè la discapacitat intel·lectual pot ser 

concomitant amb el TEA i dins  aquest trastorn hi ha un ventall molt heterogeni de 

capacitats cognitives. S’ha observat el consens en la utilització del M-CHAT, l’ADI-R i 

l’ADOS com a proves diagnòstiques i la predominança de la classificació diagnòstica del 

DSM.  

Es pot concloure que en la petita infància el retard global del desenvolupament potser un 

indicador de discapacitat intel·lectual, però cal valorar si en aquesta simptomatologia hi 

ha les característiques de TEA. 

També podem extreure com a conclusió la dificultat en determinar els aspectes de 

l’avaluació psicopedagògica en la infància, on s’esmenten les proves psicomètriques, 

però no són un aspecte fonamental. No s’ha pogut determinar ni les característiques ni 

quins són els elements més importants de l’avaluació psicopedagògica en aquesta etapa. 

8.3 Limitacions de la investigació i propostes de futur 

La investigació, com s’ha esmentat té com a limitació la dimensió de la mostra. És una 

mostra petita, per tant, els resultats són poc concloents. Cal destacar que aquesta limitació 

s’accentua en relació amb els  articles sobre l’avaluació psicopedagògica en la infància. 

Es valora que aquest aspecte ha dificultat poder respondre als objectius plantejats. Aquest 

fet obre una línia d’investigació de futur on poder fer una recerca a través de més bases 

de dades i introduint conceptes com l’avaluació de suports i aspectes relacionats amb 

l’educació inclusiva, ja que en aquest marc conceptual es poden trobar més referències 

de l’avaluació psicopedagògica en la infància, des d’una perspectiva qualitativa més que 

quantitativa. Cal destacar que Palomo et al. (2019) remarquen la necessitat d’un 

replantejament de l’avaluació psicopedagògica des d’una perspectiva de l’educació 

inclusiva. 

Una altra limitació de la investigació ha estat la temporització, ja que amb més temps 

s’hagués pogut realitzar una selecció de la mostra més amplia i ajustada als objectius de 

la investigació. La lectura dels articles de la mostra ofereixen referències a investigacions 

i autors que, amb més temps, s’haguessin pogut consultar i potser incloure en la selecció. 

Per tant, en les revisions bibliogràfiques cal dedicar temps a la selecció de la mostra, per 

tal que aquesta sigui representativa i dels resultats se’n puguin extreure’n conclusions 

més generals. 

El temps, també ha condicionat el rendiment que s’ha pogut treure al software 

IRAMUTEQ (Interfaç de R per l’anàlisi Multidimensional dels textos i qüestionaris), ja 

que, només s’ha pogut obtenir el coneixement per analitzar els articles obtenint les 

freqüències. Possiblement amb més temps s’hagueren pogut enriquir els resultats. 

Per altra banda, cal destacar que és una investigació sense cost econòmic i hi ha bases de 

dades, articles i software d’anàlisis de textos que impliquen un cost, que la present 

investigació no ha pogut assumir.  
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Per futures investigacions cal tenir present que la revisió bibliogràfica implica molt de 

temps per poder fer una selecció de la mostra adequada i on comptar amb la col·laboració 

de més investigadors pot ajudar a realitzar una recerca més gran. 

La revisió mostra la necessitat de recerques futures relacionades amb els casos greus 

d’autisme (Matson et al., 2007). Com valorar en aquests casos la capacitat cognitiva? 

Com valorar si les dificultats que mostren s’expliquen millor per l’autisme o per una 

discapacitat intel·lectual? Aquests casos greus són els que impliquen a més professionals 

i comporten més patiment pels mateixos  infants i per les seves famílies, per tant, obtenir 

més coneixement pot facilitar la comprensió de la simptomatologia dels infants i ajustar 

les intervencions. 

8.4 Perspectives de futur 

Tal com s’ha esmentat a l’inici d’aquesta recerca, segons la Convenció Mundial a favor 

de la Infància de les Nacions Unides “no hi ha cap causa que mereixi més alta prioritat 

que la protecció i el desenvolupament de l’infant” (Unicef, 1990). Tot i això, hi ha poques 

investigacions centrades en la petita infància, cal poder investigar les dificultats que 

presenten els infants en l’etapa de l’educació infantil i com s’ho fan els equips docents, 

què observen, què es qüestionen per tal de poder donar a aquesta etapa i als professionals 

que hi treballen la rellevància que tenen. L’equip docent són, a part de la família els que 

detecten les dificultats en la petita infància (Andrés et al., 2002; Sampedro-Tobón et al., 

2013).  

S’obre, per tant, la possibilitat de desenvolupar noves investigacions des d’una 

perspectiva de l’avaluació psicopedagògica en la infància cercant aspectes concrets dins 

el marc de l’escola inclusiva en l’educació infantil. Donada la importància de l’observació 

en l’avaluació psicopedagògica, una perspectiva de futur pot ser investigar si l’observació 

de com es manifesten les característiques dels trastorns en cada infant, pot ajudar a valorar 

els recursos que cal oferir en cada entorn, per facilitar la  participació de l’infant i 

contribuir en la millora del seu desenvolupament. 

L’autisme, com mostra la investigació desperta molt d’interès en la comunitat científica, 

però com esmenten Hinnesbusch et al. (2017) i Miller et al. (2019) és difícil determinar 

la capacitat intel·lectual amb infants petits amb TEA. Per tant, a part del diagnòstic 

diferencial entre l’autisme i la discapacitat intel·lectual, s’obre la perspectiva d’investigar 

aspectes diferencials en infants diagnosticats amb  TEA que permetin determinar 

dificultats cognitives. En la petita infància el temps és un factor determinant, ja que la 

intervenció precoç pot condicionar que una simptomatologia determinada quedi fixada o 

s’incrementi la seva gravetat.  

Els infants amb greus dificultats interroguen el nostre coneixement, el qual està limitat. 

Si considerem que “les fronteres són l’espai simbòlic entre allò que és conegut, conquistat 

i el que és desconegut i inexplorat” (Palomo et al. 2019, p.55), cal dedicar esforços per 

moure la frontera perquè aquests infants greus i les seves famílies puguin formar part 

d’allò conegut. 
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