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Introducció 
Les senyals d’alarma del trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) poden detectar-se 
des del primer any de vida (Acquarone et al., 2007; Zwaigenbaum et al., 2015; 
Mestres i Busquets, 2016).  
 
Material i mètode 
S’ha realitzat una revisió de la literatura i un anàlisi retrospectiu de home-vídeos de 8 
nens de 0-1 anys posteriorment diagnosticats de TEA i actualment escolaritzats al 
CEE Carrilet. Es van recollir les principals senyals d’alarma de TEA descrites a la 
literatura i es van identificar a les filmacions mitjançant un estudi observacional.  
 
Resultats 
S’observen senyals d’alarma de TEA en el nen, els cuidadors i la relació entre ells. 
Aquestes inclouen: 1) la presencia de senyals patològiques, 2) l’absència de conductes 
pròpies del desenvolupament normal, 3) diferències qualitatives en el 
desenvolupament de competències i conductes. Es considera risc de TEA quan 
s’observen > 2-3 senyals d’alarma amb una intensitat, freqüència i duració 
significatives.  

Conclusió 
La detecció precoç del TEA és possible. La sensibilització i formació especifica en 
senyals d’alarma de TEA en el primer any de vida és clau, ja que la identificació dels 



nens/es en risc facilitarà la seva derivació al centre d’atenció precoç per iniciar una 
intervenció (NY State (1999); Pla director TEA (2012).  
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