
 

 

 

 

 

 

Col·legi i família, un cercle perfecte  
 

Irene Melguizo   
 

 
 

 

 

 

Sóc una mare amb un fill de 10 anys, a qui amb 6 li van diagnosticar Síndrome d'Asperger. Saber 

el que tenia només va suposar donar-li nom al que feia bastants anys ja sospitàvem. 

El primer suport que vam tenir ens va arribar de la nostra Escola d'Infantil quan el nostre fill 

tenia 3 anys. En aquest moment comença el meu aprenentatge com a mare lluitadora. La mestra 

d'Educació Especial em va ensenyar com treballar amb el meu fill, transmetent la idea 

fonamental que col·legi i família formem un cercle i allò que els nostres mestres ensenyen en 

classes ha de tenir continuïtat, i fins i tot ampliació, a casa. Això comporta una recerca 

permanent d'informació, documentació, temps i dedicació ... 

Totes les persones aprenem satisfactòriament amb les experiències en què podem veure, olorar, 

tocar, provar ... Doncs bé, seguint aquestes pautes i a partir de tot el que se’ns planteja en el dia 

a dia, és com millor aprèn meu fill.  

Per citar un exemple d'aquesta interacció família-aula explico la nostra experiència: 

• El tema que ens toca en Coneixement del Medi aquesta quinzena és la Prehistòria. 

• La mestra del meu fill explica la lliçó a classe. 

• En tornar a casa fem el resum del que s'ha explicat, per assegurar que es fixin aquests 

coneixements. 

• Busquem informació a la Xarxa, visionant vídeos i imatges. Perquè ell pugui comprendre 

millor què és un fòssil, fem els nostres fòssils prehistòrics amb pasta de sal i els acolorim. 

 
Experiència amb un fill diagnosticat amb síndrome 

d'Asperger 
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També imprimim i acolorim els nostres personatges prehistòrics. Visualitzem documentals 

dels períodes que abasta la Prehistòria, sent capaç assimilar-los i diferenciar-los: Paleolític, 

Neolític i Edat dels Metalls. 

• A partir d'aquí el nen ja està preparat per al següent pas: "Dissabte temàtic" a casa. 

• Els "Dissabte temàtics" consisteixen a decorar el nostre saló d'acord al tema que estiguin 

donant a classe, en aquest cas la Prehistòria. Elaborem menjar el més semblant possible al 

que prenien els primers humans: tomàquets partits per la meitat, sucs de fruites naturals, 

cuixes de pollastre a la brasa (que mengem usant les mans). Juguem al voltant de la cova que 

hem fabricat i visionem una pel·lícula o dibuixos sobre el tema. En acabar, ho recollim tot. 

• Si podem, l'endemà ens desplacem a Granada i visitem el Museu Arqueològic, on pot veure 

en directe i fer fotos del que ja té après. 

Voldria insistir en el fet que aquestes activitats impliquen a tota la família: el pare, la mare, el 

protagonista d’aquesta història i la seva germana petita de 6 anys. Posteriorment, els treballs 

que fem a casa els portem a l'escola i allà s'utilitzen com informació complementària al tema que 

estan donant, alhora que se’ls hi dona un ús explicatiu i manipulatiu. 

Aquesta forma d'aprendre funciona prou bé, perquè els nens i les nenes la viuen, la palpen, la 

interioritzen i la gaudeixen. 

 

 

 

 

 

 


