
ENS QUEDEM A CASA!



Davant d’aquesta situació tant diferent, tots hem canviat les nostres 

rutines i, aquest fet, a les persones amb autisme els pot afectar més que a 

la resta, provocant situacions d’angoixa, ansietat i incertesa. 

Aquest document està pensat per totes aquelles famílies amb fills, filles o 

familiars amb autisme que necessitin idees i suport per passar aquests 

dies de la millor manera possible.

Esperem que us ajudi!



ESTRUCTURAR EL TEMPS

• Establir un horari clar i estructurat

• Pot ajudar a reduir el malestar i l’ansietat de no saber què passarà durant el dia.

• L’horari es pot fer un parell o tres de cops al dia (des de que ens llevem fins 

l’hora de dinar / de l’hora de dinar fins que marxem a dormir)

• S’han de posar activitats que vosaltres creieu importants però afegir activitats 

que a ells/es els agradin (anar-les intercalant). 

• L’infant pot triar algunes d’aquestes activitats (deixeu alguna que li agradi molt 

pel final, així serà el seu reforçador)

• Es poden donar 5 o 6 activitats i que siguin ells/es qui decideixin l’ordre.



ESTRUCTURAR EL TEMPS

• Tipus d’horaris:

• Tangibles

• Fotografies 

• Dibuixos

• Pictogrames

• Paraules escrites



ESTRUCTURAR EL TEMPS

• Tipus d’horaris:



ESTRUCTURAR EL TEMPS

• Amb quin material podem fer l’horari

• Paper o cartolina (velcro)

• Pissarra (negra o blanca)

• Suport electrònic (tauletes, ordinador o mòbil)

• Dia a dia (app)

• Agenda de pictogramas (App-Arasaac)

• Google Calendar

• Pictoagenda (web) https://www.pictoagenda.com/

https://www.pictoagenda.com/


ESTRUCTURAR EL TEMPS

• On buscar els pictogrames:

• Arasaac → http://www.arasaac.org/index.php

• Picto-Selector → https://www.pictoselector.eu/es/

• Aula oberta d’Arasaac → Trobareu diferents Software’s gratuits per generar 

material http://aulaabierta.arasaac.org/

• Dictapicto (app) 

http://www.arasaac.org/index.php
https://www.pictoselector.eu/es/
http://aulaabierta.arasaac.org/


ESTRUCTURAR EL TEMPS

• Donar sentit al temps:

• És important marcar el temps, ja que és un concepte molt abstracte i poden 

necessitar ajuda per saber quan comença i acaba una activitat.

• Podeu utilitzar:

• Temportizador del mòbil

• Time timer o temporitzadors de cuina

• Timepur (app) 



ESTRUCTURAR L’ESPAI

• Juguem a que a cada habitació de la casa es fa un tipus d’activitat!

• Alguna idea (però cadascú ho ha d’adaptar a casa seva)

• A l’habitació de l’infant: jocs / videojocs / ordinador...

• Sala d’estar: Lectura / tablet...

• Menjador (o la zona on esta la taula): Activitats escrites, dibuix, 

manualitats...

• Cuina: Experimentació / Tallers de cuina

• Balcó: jocs de veig-veig / observació d’objectes....



RUTINES

• Organitzar de manera clara i visual les tasques i rutines que es fan a 

casa:

Amb aquestes seqüències podeu millorar l’autonomia dels vostres fills/es.



RUTINES

• Organitzar de manera clara i visual les tasques i rutines que es fan a 

casa:



RUTINES

• Fer d’algunes rutines un joc:

• Organitzar l’armari

• Triar la roba i aprofitar per treballar l’autonomia en el vestir-se!

• Aparellar mitjons

• Posar la roba dins la rentadora

• Estendre la roba

• Parar la taula

• Treure els plats del rentavaixelles

• Rentar els plats

• Tenir cura dels animals de companyia (menjar, rentar-los, jugar, etc.)

• Etc...



NORMES

• Definir de manera clara les normes de casa:

• És important que les confeccioneu amb ells en la mesura de les seves possibilitats. 

(els exemples són de l’aula però els podeu adaptar perfectament a la realitat de cada casa) 



NORMES

• Definir de manera clara les normes de casa:

• Contracte

pactat entre

tots els 

membres de

la família.



AUTORREGULACIÓ

• Aquests dies tots estem més nerviosos, ells també!!

• Cal facilitar estratègies de regulació emocional i conductual. Vosaltres els 

coneixeu millor que ningú!

• Ells/es també tenen dret a expressar les seves emocions i se’ls ha d’oferir 

l’espai (tant físic com de temps) i les estratègies adequades per fer-ho.

• Vosaltres coneixeu les activitats o objectes que els relaxen i els donen 

tranquil·litat, doncs, doneu accés en una o varies franges horàries al llarg del 

dia. 



ACTIVITATS

• Activitats que podem fer a casa amb objectes quotidians:

• Motricitat fina:

• Posar boletes o macarrons en un cordó, enganxar gomets, plastilina, etc.

• Classificar:

• Per colors, coberts, mitjons, joguines, imatges, formes i formes d’objectes

reals que tingeu per casa….

• Cuinar:

• Receptes de cuina amb pictogrames: 

https://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-recetas-de-cocina

https://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-recetas-de-cocina


ACTIVITATS

• Activitats que podem fer a casa amb objectes quotidians:

• Sensorials:

• Crear una taula d’experimentació

• Safates d’arròs o llegums amb objectes amagats

• Contes sensorials

• Reconèixer aliments per l’olfacte

• Dissenyar bosses/ampolles sensorials



ACTIVITATS

• Activitats que podem fer a casa amb objectes quotidians:

• Altres:

• Manualitats

• Buscar tresors amagats per casa

• Crear instruments

• Jocs educatius online

• Disfressar-se

• …..



ACTIVITATS

• Activitats que podem fer a casa amb objectes quotidians:

• Activitat física:

• És molt important que es puguin moure i cremar energia. 

• Un gran aliat pot ser Youtube i la gran quantitat de vídeos musicals i 

activitats de ball que hi ha. 



ACTIVITATS

• On podem trobar activitats generals:

• Aula oberta d’Arasaac → on trobareu molt material per imprimir i poder 

treballar desde casa. http://aulaabierta.arasaac.org/

• Arasaac → http://www.arasaac.org/materiales.php

• Orientación andujar → https://www.orientacionandujar.es/

• Pinterest →https://www.pinterest.es/

• Edu365 → http://www.edu365.cat/

• Xtec → https://clic.xtec.cat/legacy/index.html

http://aulaabierta.arasaac.org/
http://www.arasaac.org/materiales.php
https://www.orientacionandujar.es/
https://www.pinterest.es/
http://www.edu365.cat/
https://clic.xtec.cat/legacy/index.html


ACTIVITATS

• Recursos on-line (pàgines web):

• Contes per als més petits (alguns amb pictogrames):

• Una mà de contes → https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/

• Pictocuentos → https://www.pictocuentos.com/

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/
https://www.pictocuentos.com/


ACTIVITATS

• Recursos on-line (pàgines web):

• Jocs causa-efecte i altres activitats:

• Pictojuegos → https://www.pictojuegos.com/

• ArbolABC → https://arbolabc.com/

• Helpkizlearn → https://www.helpkidzlearn.com/ (Gratuita temporalment)

• El Buho Boo → https://www.elbuhoboo.com/index_cat.php

• FunGooms → https://www.fungooms.com/baby-toddler-preschool-

games.html

https://www.pictojuegos.com/
https://arbolabc.com/
https://www.helpkidzlearn.com/
https://www.elbuhoboo.com/index_cat.php
https://www.fungooms.com/baby-toddler-preschool-games.html


ACTIVITATS

• Recursos on-line (pàgines web):

• Jocs per més grans:

• Blog Nati Bergada → https://natibergada.cat/recursos-educatius-per-aprendre-des-

de-casa

• Càlcul euros → https://www.thatquiz.org/es-a/matematicas/dinero/

• Puzzles del món → https://www.jigsawplanet.com/

https://natibergada.cat/recursos-educatius-per-aprendre-des-de-casa
https://www.thatquiz.org/es-a/matematicas/dinero/
https://www.jigsawplanet.com/


ACTIVITATS

• Recursos on-line (pàgines web):

• Recursos específics per infants amb autisme:

• Autismo Navarra → http://www.autismonavarra.com/

• El sonido de la hierva al crecer → https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/

• En el aula de apoyo → https://enelauladeapoyo.blogspot.com/

• Aula pt → https://www.aulapt.org/

• Soy Visual → https://www.soyvisual.org/

• ActiviTEA → https://activitea.es/actividades-imprimibles/

• EjerciTEA → https://ejercitea.wixsite.com/ejercitea/para-imprimir

http://www.autismonavarra.com/
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/
https://enelauladeapoyo.blogspot.com/
https://www.aulapt.org/
https://www.soyvisual.org/
https://activitea.es/actividades-imprimibles/
https://ejercitea.wixsite.com/ejercitea/para-imprimir


APLICACIONS

Llistat d’aplicacions elaborat per Núria Jordan Coordinadora TAC de 

l’Escola d’Educació Especial Llevant:























MOLTS ÀNIMS FAMÍLIES!

#TOTANIRABÉ


