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RESUM
Presentem una experiència de grup en 
petita infància amb tres infants diag-
nosticats de TEA. A través del grup hem 
treballat la contenció de les ansietats 
primerenques, el procés de diferencia-
ció i identitat, la mentalització de les 
emocions i l´empatia entre els membres 
del grup.

Descrivim els recursos i les estratè-
gies metodològiques que hem utilitzat: 
estructura clara de les sessions, conten-
ció física i emocional, funcions de re-
clam i neutralitat (Anne Álvarez), verba-
lització de les emocions que la conducta 
provoca en els altres i la creació d’una 
narrativa conjunta a partir d’enllaçar els 
jocs individuals. 

Valorem l’eficàcia del grup mit-
jançant els dibuixos realitzats pels in-
fants a l´inici i el final del tractament 
grupal, on s’evidencia la introjecció del 
grup com un objecte intern que acom-
panya i ajuda

En els darrers anys, als CDIAPs tro-
bem un creixement important en in-
fants amb trastorns de l’espectre au-
tista. Segons la definició  DSM-V, el TEA 
forma part dels trastorns del desenvo-
lupament neurològic i te com a carac-
terístiques generals: deficiències persis-

tents en la comunicació i la interacció 
social, i patrons restrictius i repetitius 
del comportament. Aquests símptomes 
han d’estar presents des de les primeres 
fases del desenvolupament. 

Amb el tractament psicològic i la 
implicació de la família i de l’escola, els 
infants solen fer progressos importants, 
però tot i així la relació amb els altres, 
sovint segueix afectada. 

És per això que ens vam plantejar, 
si no seria amb un grup, una mane-
ra d’acompanyar a aquests infants en 
el procés de socialització que se’ls hi  
fa tan difícil i moltes vegades insupor-
table. 

Tal com descriu la Dra. Torras de 
Beà (1996) els grups terapèutics són 
una experiència social de comunicació 
i interacció a través de l’ intercanvi ver-
bal i de les activitats, en la que els par-
ticipants poden aprendre a escoltar-se 
mútuament. L’objectiu és modificar 
les relacions interpersonals regressi-
ves, millorar la capacitat de compartir i 
aprendre l’un de l’altre i d’aquesta ma-
nera desencallar i promoure l’evolució.

Ens vam proposar organitzar un grup 
per infants amb TEA, però ens pregun-
tàvem si seria un bon recurs donades 
les característiques del trastorn:

Com fer un grup quan la dificultat 
és estar en grup?, com  ajudar-los a 

reconèixer i tolerar els estats mentals 
dels altres, si no poden diferenciar-los 
i reconèixer-los en si mateixos? Podrien 
els participants aprendre a escoltar-se 
mútuament? 

També ens preocupava si, com a te-
rapeutes, seríem capaces de contenir, 
comprendre i ajudar a elaborar aque-
lles ansietats que poguessin aparèixer o 
amplificar-se estant en grup. 

Pensàvem que amb un grup po-
dríem treballar aspectes que a nivell in-
dividual no podríem arribar-hi, com és 
la relació amb els iguals. 

El nostres objectius principals eren: 
acompanyar a aquests infants a perdre 
la por a estar amb els altres a través 
d’una experiència real continguda i ex-
pressar i comprendre els estats emo-
cionals en si mateixos i en els altres,  
per anar experimentant poc a poc l’em-
patia. 

QUI FORMA PART 
DEL NOSTRE GRUP? 

En un inici vam pensar fer un grup for-
mat per 2 nens i 2 nenes de 4 anys amb 
diagnòstic de TEA i dues terapeutes, 
però en el moment de començar només 
van poder incorporar-se tres d´ells: l´A-
drià, l´Ignasi i la Noa i les terapeutes: 
Gemma i Maria.

Els tres infants portaven un temps en 
tractament individual al servei, i havien 
fet una bona evolució. Tenien habilitats 
comunicatives, entre elles el llenguatge 
que permetia posar de manifest les se-
ves emocions i pensaments. Presenta-
ven capacitats en el joc tot i que sovint 
era estereotipat i pobre per l’edat. La di-
ficultat en la relació era comuna en tots 
tres. Tots tres havien estat diagnosticats 

1   Aquest article va ser publicat a la Revista Desenvolupa, de l’Associació Catalana d’Atenció Precoç, l’any 2017. La seva publicació a la 
     Revista eipea respon a un acord de col·laboració i foment de la difusió d’articles, signat per ambdues revistes l’any 2020. 
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de TEA en la reunió de valoració inter-
disciplinar de l’equip.

Els pares dels nens, tenien una bona 
transferència amb el servei.

Els infants:
L’Adrià: En el moment d’iniciar el grup 
tenia al voltant dels 4 anys. De tots tres, 
era el qui tenia més capacitat de relació. 
Era un nen que es podia mostrar pre-
ocupat pels altres. Tenia una situació 
familiar difícil, marcada per una malal-
tia greu d’un familiar molt proper, que 
influïa en el seu estat anímic. En alguns 
moments estava molt absent. 

Li costava diferenciar a les terapeu-
tes i sovint confonia els nostres noms o 
inventava algun de nou.

Li agradava explicar vivències i que 
l’escoltéssim. En el seu discurs anava en-
trellaçant temes barrejant fantasia i rea-
litat. Era difícil poder seguir el seu pen-
sament i comprendre el que explicava, 
les terapeutes havíem de donar forma al 
seu discurs.  

Tenia un llenguatge ric i sovint copia-
va frases apreses dels adults. 

El seu joc era repetiu i pobre, prefe-
rint jugar sol i sempre amb les mateixes 
joguines: els trens. 

Era un nen àgil, amb un to muscular 
baix.  

Davant les ansietats que li desvet-
llava la relació responia amb una frag-
mentació del pensament, portant-lo a 
un discurs incoherent. En aquests mo-
ments podia utilitzar un to de veu greu 
i estrany. 

L’Ignasi: Va iniciar el grup amb 4 anys i 
pocs mesos. Era un nen despert, amb 
bones capacitats mentals. Reclamava 
intensament l’atenció de les terapeutes 
i dels seus companys, necessitant ser 
mirat contínuament. Feia poc contacte 
ocular i li costava acceptar les propos-
tes dels altres. Mantenia una expressió 
seria, d´enfado, amb poc control de les 
pulsions agressives, que reflectia un ma-
lestar intern molt important. 

Motriument era un nen rígid amb 
por al moviment i als canvis. El seu pen-
sament també era rígid, amb una ne-
cessitat constant de control i molt baixa 
tolerància a la frustració.

Tenia molt bones competències lin-
güístiques, utilitzant sovint, paraules 
i expressions refinades i rebuscades, 
amb coneixement del significat. 

El seu joc era un joc de descàrrega 
d’emocions, amb el que provocava el 
malestar i l’enfado als altres infants.  

L´Ignasi utilitzava les seves capa-
citats cognitives per a calmar l’ansie-
tat que li desvetllava la relació amb  
els altres. Era un nen amb molta fra-
gilitat emocional. La por a la relació, 
creiem que està relacionada amb el  
temor a ser rebutjat. Ens feia pensar  
en una vulnerabilitat narcisistica im-
portant. 

La Noa: Al començar el grup tenia 4 
anys acabats de fer. La relació amb els 
altres infants era fluctuant: podia inte-
raccionar estones curtes, però la seva 
actitud principal era d´observar el que 
feien sense participar-hi. També hi ha-
via moments que s’aïllava. Podia passar 
desapercebuda, el que requeria l´aten-
ció de les terapeutes per rescatar-la i 
fer-la present en el grup. 

Davant del neguit en la relació ne-
cessitava posar-se objectes a la boca. 
Tancada en la sensorialitat evitava sen-
tir les emocions que l’experiència amb 
els altres li desvetllaven.

Motriument era una nena moguda i 
inquieta. Necessitava el moviment per 
calmar-se en moments d´espera i de 
canvis. Poc àgil, amb poca integració 
del seu esquema corporal, aspecte que 
pensem que tenia a veure amb la pobra 
diferenciació que feia entre ella i els  
altres. 

El seu pensament era molt concret. 
En ocasions costava entendre-la, si no 
es coneixia el context del que parlava. 

El seu joc era pobre i necessitava 
que fos inflexible i repetitiu: demanava 
jugar amb cuinetes i fer menjar. 

Presentava un funcionament adhe-
siu, repetint les idees dels companys, 
amb poca iniciativa pròpia. 

Des d’un inici, tots tres nens ens van 
fer sentir contratransferencialment, la 
buidor en la que vivien immersos. Tots 
ells fent-li front de diferent manera: a 
través de la sensorialitat, del control o 
de la fragmentació.

EL GRUP: RECURSOS 
METODOLÒGICS

Abans d’iniciar el grup teníem clares 
algunes idees de com organitzar el set-
ting. Per contenir les ansietats tan des-
bordants dels nens, necessitàvem orga-
nitzar sessions semi-estructurades amb 
límits clars, on quedés diferenciat l´inici, 
el desenvolupament i el final del grup. 
Una estructura clara actuaria com a con-
tinent de les ansietats.

També sabíem, que perquè el grup es 
convertís en una experiència emocional 
compartida, era necessari el paper actiu 
de les terapeutes, així com les actituds 
que Anne Alvarez (2002) defineix com a 
necessàries en el treball d’infants amb 
trastorn autista: la neutralitat (no jut-
jar, oferint un nou model de relació), la 
contenció (estar obert a sentir l´impacte 
de les projeccions, sostenir) i el reclam 
(despertar, donar esperança).

Una freqüència setmanal seria l’ade-
quada, doncs per introjectar un objecte 
que doni confiança i seguretat als in-
fants, que era un dels nostres objectius, 
és necessari la regularitat i la continuïtat 
del retrobament. La durada seria d’una 
hora des del mes d’octubre fins al mes 
de juny. Després d’aquest tractament, 
els nens serien donats de baixa del nos-
tre servei per tenir l’edat màxima d’aten-
ció, en aquell moment, al nostre CDIAP. 

L’espai físic ens semblava important. 
Vam poder comptar en una sala gran 
amb espais diferenciats: un espai senso-
rial-motriu, amb material de psicomo-
tricitat (màrfegues, coixins, robes grans, 
totxos de construcció) i instruments mu-
sicals. Un espai simbòlic amb una capsa 
terapèutica on hi havia ninos, cotxes, 
trens, maletí de metges, cuineta i plasti-
lina i un tercer espai amb una taula amb 
cadires, per realitzar la representació 
del que havíem viscut junts, a través de 
material per pintar i dibuixar.

Amb aquesta organització de l’espai 
donàvem la possibilitat als nens de mou-
re’s entre un espai sensorial que els per-
metés comunicar-se mitjançant les sen-
sacions, un espai motriu on  ajudar-los 
a prendre consciència del seu cos i anar 
experimentant els límits d’aquest, i per 
últim, un espai més organitzat, on po-
guessin desenvolupar jocs presimbòlics 
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i inicis de joc simbòlic. Així doncs, utilit-
zàvem qualsevol expressió de joc dels 
nens, per anar descobrint els estats 
emocionals propis i per a que poc a poc 
poguessin anar-se interessant pels dels 
altres.  

EVOLUCIÓ DEL NOSTRE GRUP
Descriurem a continuació l´evolució de 
la dinàmica del grup.

Vam començar organitzant d´una 
manera més sistemàtica l´inici i el final 
de les sessions, donat que eren els mo-
ments més difícils pels infants. 

Inici de les sessions:
Iniciàvem les sessions amb el joc del “Za-
patito”. Consistia en cantar una cançó de 
benvinguda per saludar a cada membre 
del grup. A la cançó introduíem el nom 
dels nens i de les terapeutes de manera 
aleatòria. Quan sentíem el nostre nom, 
havíem de treure’ns les sabates, mentre 
tots picàvem de peus a terra i ens salu-
daven. 

Era un moment per a mirar-se, per 
tenir en compte a l’altre, però a la vega-
da tenir un espai propi, i així no sentir-se 
diluïts en el grup. Enteníem el contac-
te amb el terra en la línia de Winnicott 
(1952) que ho relaciona amb la funció 
de suport de la mare davant de l’ansie-
tat de caure al buit. 

L’ansietat que produïa als nens el no 
saber quin nom sortiria a la cançó (pèr-
dua de control), el no ser ells els primers 
(frustració) i la incapacitat de tots ells de 
tolerar l’espera, produïa en ells desorga-
nització, enfado i provocació. Es neces-
sitava estructurar més aquest moment, 
buscar elements concrets per sostenir 
els objectes interns. Vam fer unes targes 
amb el nom de cada nen. Aquestes les 
trèiem a l’atzar (al principi poc atzarós, 
doncs fèiem que cada vegada sortís un 
nen diferent per ajudar a contenir el 
temps d’espera) i ells mateixos les pen-
javen a la paret i així veurien en quin 
moment i davant i darrera de qui diríem 
el seu nom. D’aquesta forma els nens re-
cordaven qui havia estat el primer a la 
sessió anterior i sabien que tard o d’ho-
ra els hi tocaria a ells. Hem de dir, que a 
les sessions finals els nens ja toleraven 
que els noms sortissin a l’atzar de veri-

tat, acceptant el no sortir primers varies 
sessions seguides. 

L’experiència viscuda els havia fet 
sentir més segurs. Tenien l’experiència 
de poder esperar. Començaven a sen-
tir-se segurs de tenir un lloc en la ment 
del grup.

El nus de les sessions: 
Un cop finalitzat el joc del Zapatito pre-
guntàvem als nens a que volien jugar. 
Ens vam trobar en que els tres infants 
tenien preferència per a unes joguines 
fixes, i per uns jocs repetitius: l’Ignasi  
els totxos, l’Adrià, el tren i la Noa, la cui-
neta. 

Per despertar l´interès per l´altre, 
verbalitzàvem, utilitzant la veu i les ex-
pressions corporals de sorpresa i il·lusió, 
l’activitat de cada nen (funció de reclam, 
Anne Alvarez, 2002). Així, els infants po-
dien mirar el joc dels altres, iniciant el 
joc en paral·lel: l´Ignasi i la Noa podien 
anar a la cuineta i fer cadascú un menjar 
o tots tres jugaven amb la plastilina sen-
se interaccionar entre ells.

Amb l´objectiu de lligar les indivi-
dualitats de cada nen per fer grup, vam 
proposar-los d’enllaçar els jocs que 
realitzaven. Així la Noa va començar a 
fer menjar pels passatgers del tren de 
l’Adrià que passava pel pont dels totxos 
de l’Ignasi. 

A les últimes sessions l’Adrià dema-
nava ajuda a la Noa i a l’Ignasi per a fer 
mantetes pels passatgers del tren que 
portaven els noms dels components del 
grup. L´Ignasi aconseguia l´ajuda dels 
seus companys per fer un camí amb els 
totxos i passar-hi per sobre. La Noa vo-
lia muntar una taula per menjar junts i 
entre tots tres construïen una taula amb 
totxos. 

Els interessos repetitius s’esta-
ven convertint en comunicació, en un 
plaer compartit entre els nens. S´esta-
va creant un objecte intern grupal. Un 
objecte en el qual es podia confiar, que 
protegia i que permetia la diferenciació i 
la consciència d’identitat pròpia, objec-
tiu del tractament psicoterapèutic amb 
persones TEA, segons la Dra. Llúcia Vi-
loca (2014). 

A mesura que anaven acceptant la 
presència dels altres apareixien aspec-

tes regressius del seu desenvolupament, 
que vam convertir en moments de con-
tacte emocional. El creàvem mitjançant 
jocs de falda en rotllana. Aquests aju-
daven a la proximitat física dels nens 
continguda per nosaltres. Cantàvem una 
cançó inventada amb una part de la lle-
tra fixa (fer una truita) en la que els in-
gredients, eren triats per cadascun dels 
nens rotativament, en funció del seu in-
terès i desig, principalment de contingut 
anal. La situació els feia riure amb una 
certa excitació, convertint la situació en 
una trobada emocional. 

A mida que tenien més consciència 
de la presència de l’altre, augmentava 
la rivalitat i la gelosia entre els infants. 
Això portava moments d’agressivitat, re-
flex d´ansietats d’aniquilació i de perse-
cució molt fortes que es projectaven en 
el grup. Sovint actuaven el seu malestar 
a través de picar fort amb instruments 
de música per molestar als altres, pe-
gar-se o tirar-se objectes entre ells.  

Es feia necessària la contenció de la 
conducta, sovint física, el que ens porta-
va a que una de les terapeutes es quedés 
amb el nen més actuador i l´altra amb 
els altres dos infants. En els moments 
que baixava la intensitat, verbalitzàvem 
el que havia passat i descrivíem el que 
havia portat a la situació, amb la inten-
ció de mentalitzar l’efecte de la conduc-
ta en els altres. No sempre ho aconse-
guíem, sovint sentíem que els nens no 
ens escoltaven i que el que dèiem no els 
arribava. Moltes vegades ens sentíem 
molt desbordades pel grup.                                                                              

Com diu M. Recio (2014), amb l´ob-
jectiu de transformar l´agressivitat més 
descontrolada cap a una activitat més 
concreta vam pensar en organitzar ac-
tivitats  dirigides que podrien ajudar al 
control dels impulsos en els nens: ens 
tiràvem coixins, torres, tocàvem els ins-
truments seguint un ritme, etc... A mida 
que s´anava organitzant el grup; el ma-
lestar i l’agressió estaven també més or-
ganitzades. 

Vam observar que a mesura que el 
grup se sentia més contingut aparei-
xia l’emoció. Vam poder parlar del que 
els hi passava, del que sentien. Feien 
demandes de curar, com a conseqüèn-
cia de l´agressió. Jugàvem a metges i 
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malalts. Vam parlar de la tristesa, de la 
por, de la ràbia. Anaven apareixent as-
pectes més depressius. Les terapeutes 
recollíem aquests sentiments i els posà-
vem en el grup d´una forma neutra (A. 
Álvarez, 2002), evitant de carregar de 
significat l’aportació del nen i amb una 
actitud oberta de com era rebuda i vis-
cuda l’emoció en els altres infants.

Fèiem notar l’enfado de l’Ignasi 
quan els altres nens no jugaven al que 
ell volia, la tristesa de l’Adrià quan feia 
referència a la seva família, o la por de 
la Noa als sorolls; posant al grup les pre-
guntes de: que ens fa enfadar? Que ens 
fa sentir tristos? Que ens fa por? 

Va ser així quan va anar sorgint la 
demanda de fer jocs on poder represen-
tar alguna de les emocions que més els 
espantava, com ara la por. Els infants, 
demanaven ajuda a les terapeutes per 
organitzar el joc dels tres porquets. 
Construíem amb totxos la casa dels por-
quets entre tots, i seguidament repre-
sentàvem el conte. 

L’organització grupal anava avançant 
i cada vegada es tenien més en compte 
entre ells, apareixent jocs compartits. La 
Noa i l’Adrià jugaven a ser una parella de 
reis que dormien, mentre l’Ignasi era el 
Pare Noel i els hi portava regals molt re-
lacionats amb els interessos dels nens; 
trens per l’Adrià i estris de cuina per la 
Noa. Des d’una perspectiva psico-evo-
lutiva aquest joc representava el reco-
neixement de la diferenciació sexual en-
tre ells i inicis de triangulació.

El final de les sessions:
La finalització de les sessions era un 
altre moment intens d´emoció que els 
portava a la desorganització. Per aju-
dar-los a que no sentissin la separació 
com un buit, recordàvem entre tots al 
que havíem jugat i proposàvem la re-
presentació a través del dibuix del que 
volguessin de l’experiència viscuda a la 
sessió. Preteníem que fos un moment 
d’introjecció de la vivència de grup, amb 
la idea winnicottiana de que el dibuix es 
convertís en l’objecte transicional que 
permetés la separació. A l’inici l’Adrià di-
buixava un tren, l’Ignasi feia gargots de 
descàrrega emocional, amb tanta força 
que arribava a trencar el full i la Noa feia 

el dibuix d’una casa amb un nen de l’es-
cola i un arc de Sant Martí. 

Va ser a les últimes sessions, que la 
representació estava més relacionada 
amb el grup creant espais en els que ens 
representaven a tots els membres.

Acabàvem cada sessió amb el joc 
del Zapatito a la inversa, ara havíem de 
posar-nos les sabates seguint l’ordre de 
la seqüència de l’inici. Tot i l’anticipació 
amb la que els hi anunciàvem l’acaba-
ment, que sabien darrera i davant de 
qui diríem el seu nom, encara que ens 
els poséssim a la falda per a contenir-los 
millor, era un moment molt complicat. 
Els nens no volien marxar i feien conduc-
tes disruptives. Eren moments en que 
l’Adrià podia dir frases descontextualit-
zades, la Noa cridar, plorar, l´Ignasi tira-
va les joguines, etc... Havíem de tornar 
a contenir individualment a cada infant. 

Al final del grup aconseguíem l’ajuda 
espontània dels altres nens per contenir 
l’infant que en aquell moment mostrés 
més dificultats enfront de la separació. 
El grup es feia càrrec de les dificultats 
que sorgien.  

Treball amb pares:
En relació al treball de pares volem fer 
un petit apunt que creiem important: 

En primer lloc sabem que un grup 
d’infants desplega unes fantasies i an-
sietats en els pares que influeixen en el 
treball amb els nens. Afegit a que obser-
vàvem que als pares els hi costava rela-
cionar-se a la sala d’espera, vam consi-
derar necessari, tot i que tots ells feien 
un treball individual amb una terapeuta 
de referència, oferir algunes trobades 
de grup amb l’objectiu de compartir les 
inquietuds en relació a la criança dels 
seus fills, i així reforçar el grup de nens. 

  
VALORACIÓ DEL GRUP 

I EVOLUCIÓ DELS INFANTS
Un dels aspectes que hem de remarcar, 
és que l’assistència va ser regular, fet 
que va facilitar la cohesió del grup. 

Creiem que en aquest aspecte, han 
tingut a veure les sessions de grup rea-
litzades amb els pares. Compartir les 
ansietats entre ells va reforçar el grup 
d’infants. Això ha estat tan clau, que 
ha permès la derivació del grup a un al-

tre dispositiu on actualment segueixen 
l’atenció grupal.  

El grup s´ha mogut en diferents ni-
vells i modalitats comunicatives: mo-
ments regressius, moments de molta 
actuació, i moments més saludables de 
contacte emocional i certa aproximació 
empàtica. Al llarg del procés hem vist 
com el grup actuava com a continent i 
ajudava a que sortís l´emoció.

També s’ha mogut en etapes psicoe-
volutives diferents, permetent als in-
fants desencallar aspectes d’etapes evo-
lutives anteriors entrant a etapes més 
evolucionades.   

El fet d’estar amb els altres en una 
situació de contenció, aproximant-los a 
la seves conductes i emocions, ha aju-
dat al procés d’individuació. Les dificul-
tats de relació treballades en el “aquí i 
ara” de les sessions, ha facilitat el reco-
neixement dels propis comportaments 
i actuacions (comprendre millor i in-
trojectar el que els hi passa) i ha obert 
l’oportunitat de trobar noves formes de 
funcionar estant amb els altres. 

Com diu J.M. Sunyer (2008), és en el 
grup terapèutic on l’experiència de com-
partir vivències comunes, permet iniciar 
la percepció de que el que ens passa no 
és exclusivament nostre, sinó que tam-
bé els hi passa els altres. Els nostres in-
fants van poder reconèixer emocions en 
si mateixos i en els altres. Ho van poder 
expressar en el grup i entre tots pensar 
maneres d’acompanyar-lo.

Malgrat les dificultats de relació que 
presenten els infants del grup, aquest ha 
estat un recurs terapèutic que ha ajudat 
a millorar la relació i l’acceptació entre 
ells. Aquests han adquirit més confiança 
en si mateixos, augmentant la participa-
ció en les relacions socials tant dins com 
fora del grup. 

L’evolució dels infants ha estat la se-
güent:
La Noa es va anar fent més present en 
el grup. Reivindicava el seu lloc com a 
nena. Va millorar molt la diferenciació 
entre ella i els altres, fet que la porta-
va a entendre més als seus companys i 
cuidar-los. Al llarg del procés, van dismi-
nuir les conductes auto sensorials, aug-
mentant l’excitació i l’agressivitat cap 
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als altres, sobretot en els moments de 
separació. 

L´Adrià ha pogut expressar més les 
seves angoixes en relació a la malaltia 
familiar, i compartint-les amb el grup. 
A mida que anava connectant les seves 
parts fragmentades, mostrava molta 
por, i buscava la contenció física de les 
terapeutes. Deixava entrar més als al-
tres al seu joc, tot i que aquest seguia 
sent repetitiu. 

L´Ignasi es va anar mostrant més 
flexible, tolerant millor l’enfado i la rà-
bia. Sense tanta necessitat de control. 
Utilitzava el joc per representar els seus 
sentiments. Podia riure i acceptar algu-
na broma. Tenia més moments de joc 
compartit i un millor control de la seva 
conducta. Es mostrava més empàtic. 

Per a nosaltres, com a terapeutes, ha 
estat un procés costós, que ha implicat 
un esforç emocional i d’aprenentatge 
important però que valorem molt posi-
tivament. 

Podem concloure, reprenent les pa-
raules que citàvem a la introducció de 
la Dra. Torras: el grup promou l’evolució 
dels infants. Utilitzarem la comparació 
entre els dibuixos de l’inici i de final del 
grup, com a eina per a valorar aquesta 
evolució.

Octubre 2014

Maig 2015

Adrià: 

Octubre 2014: tren AVE de la RENFE. 
Maig 2015: creuer amb un senyor que condueix un cotxe dins del creuer. El vaixell té 
habitacions per a les persones. El conductor del creuer és ell. 
Amb aquests dibuixos podem veure com l’Adrià ha passat de fer un tren buit, a poder 
representar un vaixell on ell és el conductor i hi ha espai per a passatgers que l’acom-
panyen.  
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Octubre 2014

Maig 2015

Noa: 

Octubre 2014: dibuixa un sol, un nen del cole i núvol amb pluja.
Maig 2015: fa una casa amb les finestres tancades, diu que cada membre del grup dorm a una habitació, fa 
una vaca i una nena de la classe i un sol. 
Diu que estem nosaltres a dins, després de sentir-ho a l’Ignasi. La seva aportació és que tanca les finestres, 
mostrant una aproximació cap als altres, però encara amb por. Representa objectes que ella tenia, ara més 
organitzats, com per exemple el sol i la figura humana, acompanyats d’elements grupals. 
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Octubre 2014

Maig 2015

Ignasi: 

Octubre 2014: molta pluja, tempesta molt forta... (apreta tant el retolador que fa 
forats al paper). 
Maig 2015: fa una casa i quatre rodones que som nosaltres. L’Adrià, la Noa, la Gemma 
i la Maria. Quan diem que falta algú, es fa a ell al mig. Quan acaba fa un terratrèmol 
i un foc. 
Veiem una clara evolució doncs passa d'una descàrrega dels impulsos a una represen-
tació del grup. Quan es dibuixa a ell al nostre costat, mostra moltes pors. 

Com a conclusió general observem amb 
els dibuixos la introjecció del grup com  
un element que ajuda i conté. La relació 
encara desvetlla moltes pors que cal con-
tinuar treballant. 
Així doncs, podem dir que en el trans-
curs dels mesos de tractament, els tres 
infants, van anar podent obrir poc a poc 
les barreres de la fortalesa que tan els hi 
semblava que els protegia però en la que 
tan sols es sentien, per anar deixant en-
trar i sortir als seus companys del grup, 
iniciant així estones compartides.  

Fem una rotllana
com una magrana.
Les mans agafades,
mirem bé les cares.
Els peus quiets...shht!
Un, dos, tres

Cançó de rotllana de Jaume Barri. l
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