
síndrome d’asperger girona

Què has de fer si sospites 
que el teu fi ll/alumne pot tenir 
la síndrome d’Asperger
Si ja has llegit les característiques de la síndrome 
d’Asperger i veus que en general coincideix amb algunes 
característiques de la personalitat del teu fi ll/alumne, has 
de buscar un professional experimentat que pugui fer un 
diagnòstic i tractament adequat pel teu fi ll/alumne.
Els especialistes en la matèria són psicòlegs, psiquiatres, 
neuropediatres, psicopedagogs, logopedes, etc…

SÍNDROME 
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Tinc

em coneixes?

Objectius de l’Associació
L’Associació Síndrome d’Asperger Girona “SAGI” és una 
entitat  sense ànim de lucre, creada per les famílies amb 
persones afectades, per fer front  a problemes i a necessi-
tats comuns. Els objectius són:

• La difusió i el coneixement de la síndrome d’Asperger.

• El dret a una educació integrada i adaptada a les 
necessitats dels nostres fi lls

• Treball pel reconeixement de les necesitats educatives 
especials dels alumnes amb Asperger, pel respecte a 
les seves diferències dins de la neurodiversitat, i per la 
preservació de la seva integritat física i psicològica en els 
centres escolars.

• La detecció i el diagnòstic precoç que permeti l’atenció 
primària i continuada dins l’àmbit de la sanitat pública, 
seguint un protocol d’actuació comú,  amb la inclusió de 
teràpies específi ques.

• Impulsar centres especialitzats en el diagnòstic i 
tractament específi c que atenguin  les persones afectades 
al llarg de tota la seva vida, amb teràpies específi ques i 
professionals de referència amb els coneixements i la 
formació adequada. 

• Treballar pel reconeixement de les necessitats educatives 
especials dels alumnes amb Asperger, pel respecte a 
les seves diferències dins de la neurodiversitat, i per la 
preservació de la seva integritat física i psicològica en els 
centres escolars.

• Aconseguir  el suport necessari per facilitar l’accés 
i la integració social, educacional i laboral de  joves i 
adolescents, tant al món universitari com a les escoles de 
formació professional, etc.

• Treballar per la inserció laboral dels afectats i aconseguir 
un lloc de treball adequat a les seves capacitats per assolir 
la seva autonomia i independència.

Hi ha molt camí per recórrer 
i tots som necessaris.
Ningú no ho farà per nosaltres

Associació Síndrome d’Asperger Girona (SAGI)
Membre de la Federació Catalana d’Asperger

Tel.: 630 910 348
e-mail: sac.girona@gmail.com

www.asperger-girona.es

Col·laboradors:



Què és?
La síndrome d’Asperger (AS) és un trastorn greu 
del desenvolupament, considerat com un trastorn 
neurobiològic caracteritzat per desviacions o anomalies 
en els següents aspectes del desenvolupament:

• Connexions i habilitats, socials i capacitat de 
   relacionar-se.
• Ús del llenguatge amb fi nalitats comunicatives.
• Característiques del comportament relacionats   
   amb trets repetitius o persistents.
• Una limitada gamma d’interessos.
• La majoria dels casos presenten algun tipus de 
   dèfi cit motriu.

La síndrome d’Asperger és un trastorn relativament 
freqüent que afecta aproximadament 7 de cada 10.000 
persones amb més incidència en els nens que en les 
nenes.
La persona amb trastorn d’Asperger presenta un estil 
cognitiu diferent. El seu pensament és lògic, concret  
i extremadament realista. La seva discapacitat no 
és evident, només es manifesta sobretot en els 
comportaments socials inadequats, en la manera de 
pensar i de comportar-se, proporcionant a ells i als 
seus familiars, problemes en tots els àmbits.

“Més que cap altra cosa, el que la síndrome 
d’Asperger signifi ca per a mi és que sóc diferent, 
però, quina cosa!, algú no ho és? Tinc unes fortaleses 
meravelloses, i algunes debilitats signifi catives. En 
general, a mi em sembla que jo sóc normal i que els 
altres són diferents.”

Bàrbara L. Kirby
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La síndrome d’Asperger 
a casa
• Falta d’empatia.
• Interacció ingènua, senzilla, poc apropiada i d’una sola 
   direcció.
• Sense habilitat per tenir amics o amb molt poca.
• Llenguatge pedant i repetitiu.
• Comunicació no verbal molt pobra.
• Intensa absorció per temes concrets.
• Moviments maldestres i poc coordinats a més de 
   postures estranyes.

La síndrome d’Asperger 
en l’aprenentatge
 
Les persones amb la síndrome d’Asperger tenen, de forma 
característica, un nivell de intel·ligència normal o superior. Tot 
i així, presenten dèfi cits cognitius i un estil d’aprenentatge 
peculiar que afecten el seu accés al currículum acadèmic 
(necessiten enfocaments d’ensenyament específi cs) i el 
seu funcionament quotidià. Entre les difi cultats cognitives 
que poden obstruir la seva adaptació podem destacar:

• Dèfi cit de cognició social
• Dèfi cit en habilitats d’organització i planifi cació
• Rigidesa mental
• Difi cultats en la comprensió lectora
• Difi cultats en el pensament abstracte
• Difi cultat en la formació de conceptes no verbals
• Dèfi cit en la capacitat de generalització
• Problemes d’atenció
• Problemes amb la memòria
• Difi cultats grafomotores
• Falta de motivació per l’aprenentatge

Full d’inscripció soci

En/Na .......................................................................................

Adreça  .....................................................................................

Codi Postal ...............................Població ..................................

Província  ..................................................................................

Tel fi x ........................................Tel mòbil ..................................

E-mail .......................................................................................

Relació amb S.A. (pare, mare etc.) 

.................................................................................................

■■ Sol·licita inscriure’s a l’Associació Síndrome d’Asperger Girona

CÒNJUGE O ALTRES

Nom i cognom ..........................................................................

Relació amb S.A. ......................................................................

AMB SÍNDROME D’ASPERGER (fi ll, fi lla, altres)

Nom i cognoms ........................................................................

Data de naixement ...................................................................

Nivell d’estudis actual ...................................................

Treball (Si/No) ...........................Ocupació ................................

Autoritzo a l’Associació Síndrome d’Asperger Girona 
carregar en el meu compte:
Aportació quota soci voluntària semestral 95€ 
(Es carregaran en compte els mesos de Gener i Juliol)
Entitat            Ofi cina          D.C.      Núm. Compte.

■ ■ ■ ■     ■ ■ ■ ■     ■ ■     ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■     ■ ■ ■ ■     ■ ■     ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Signatura

Enviar full d’inscripció a:
Associació Sindrome Asperger Girona (SAGI)
CIF: G55033245
c/ Empúries, 17-19. 17005 Girona
E-mail:sac.girona@gmail.com
www.asperger-girona.es

Autoritzo a l’Associació a donar les meves dades a altres membres de l’Associació.

■ ■ SI ■ ■ NO


