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Resum
El trastorn de l’espectre autista (TEA) es diagnostica diàriament en infants de tot el 
món. Si bé els efectes de l’exercici físic en aquesta població han estat àmpliament 
estudiats, encara són escassos els treballs de recerca que analitzin els beneficis de 
la pràctica d’activitat física dins de l’educació física en l’àmbit escolar. Per tant, el 
present article pretén analitzar els efectes de l’exercici físic dut a terme en l’àrea de 
l’Educació Física com a matèria curricular sobre l’alumnat de primària diagnosticat 
amb TEA, així com conèixer les estratègies metodològiques aplicades per docents 
d’aquesta àrea. Per a això es va fer una revisió sistemàtica d’acord amb les normes 
PRISMA, mitjançant la recerca d’articles científics a les bases de dades Web of 
Science, Scopus, PubMed i SPORTDiscus. Després de l’aplicació dels criteris d’inclusió 
i exclusió establerts, es van seleccionar un total d’11 articles, en els quals es van 
analitzar les variables següents: participació, comportament estereotipat, conducta 
general i control emocional, habilitats socials i comunicatives, i habilitats motrius. Els 
resultats obtinguts suggereixen l’aplicació d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu 
per millorar la participació; la introducció d’activitats psicomotrius i jocs d’equip per 
reduir el comportament estereotipat, millorar la conducta i el control emocional, i 
fomentar les habilitats socials i comunicatives; i la inclusió de tasques i jocs destinats 
al desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques i de les capacitats coordinatives 
per millorar les habilitats motrius. 

Paraules clau: autisme, exercici físic, metodologia, TEA.
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Introducció
En les últimes dècades s’ha produït un gran increment de 
població diagnosticada amb trastorn de l’espectre autista 
(TEA) (Chiarotti i Venerosi, 2020), especialment entre 
l’alumnat d’educació primària. De fet, a Espanya s’estima 
que la taxa d’infants amb TEA amb edats compreses entre 
els 0 i els 14 anys podria ser propera als 13 per cada 
10.000 (Bejarano et al., 2017). Gràcies a un enfocament 
internacional orientat cap a la inclusió, s’ha aconseguit 
augmentar el nombre d’estudiants amb TEA a l’escola 
ordinària (Hodges et al., 2020). No obstant això, hi continua 
havent un desconeixement generalitzat sobre aquest trastorn 
(Terrazas Acedo et al., 2016). 

Pérez-Pichardo et al. (2018) consideren el TEA com un 
trastorn del neurodesenvolupament en el qual es mostren 
dèficits persistents en la comunicació i interacció social en 
múltiples contextos, a més de conductes repetitives i interessos 
limitats. Tanmateix, i malgrat que existeixen nombroses 
conceptualitzacions, resulta especialment difícil oferir una 
definició exacta del TEA, ja que cada individu presenta unes 
manifestacions concretes (Baena Beato et al., 2010).   

Les persones amb TEA solen mostrar dificultats en la 
planificació de tasques i en la modificació del seu pensament, 
tendeixen a l’autoaïllament en ambients que requereixen 
una alta flexibilitat cognitiva i una àmplia socialització, com 
els que es troben en les classes d’Educació Física, i solen 
fer accions i moviments repetitius, rutinaris i estereotipats 
(Talero-Gutiérrez et al., 2015). Quant a l’aprenentatge, 
també es veu afectat de manera considerable en relació 
amb les habilitats del llenguatge, de la socialització i 
de la comunicació; i en les seves funcions executives, 
concretament la planificació de comportaments complexos 
a causa d’un dèficit en la seva memòria operativa (Pérez 
Rivero i Martínez, 2014; Pérez-Pichardo et al., 2018). 
A més, els infants i adolescents amb TEA solen mostrar 
nivells limitats d’activitat física, així com també retard en 
l’adquisició i el desenvolupament de les habilitats motrius 
i l’aptitud física, la qual cosa pot conduir a una incidència 
més gran de sobrepès i obesitat, i fins i tot complicacions 
de salut (Toscano et al., 2017). 

Segons Moscatelli et al. (2020), la pràctica d’activitat 
física en persones amb TEA influeix notablement en la 
millora del comportament estereotipat, en l’augment del 
volum de l’hipocamp, en el creixement de les cèl·lules 
recentment reproduïdes, en la vascularització i la 
neurogènesi a través d’exercici aeròbic, i en les habilitats 
d’intervenció social, comunicatives i esportives en infants 
i adolescents amb autisme. A més, si la pràctica d’activitat 
física es duu a terme amb èxit en edats prematures, els 
beneficis obtinguts podrien perdurar a mesura que l’infant 
vagi creixent i assoleixi l’edat adulta gràcies a l’adquisició 

d’un comportament adaptatiu (Tiner, 2020; MacDonald 
et al., 2014). En aquest context, l’Educació Física sorgeix 
com una matèria curricular amb un alt potencial per al 
desenvolupament psicomotor correcte de l’alumnat amb 
TEA, sense oblidar l’ampli ventall de possibilitats que 
aquesta matèria ofereix en el context educatiu per assolir-ne 
la inclusió, no només a l’escola, sinó també en la societat 
en general (Marín-Suelves i Ramón-Llin, 2021).

No obstant això, encara que la recerca sobre els efectes 
de l’exercici físic en infants amb TEA en edats pròpies 
de l’etapa d’educació primària està molt estesa (Dillon et 
al., 2017; Ferreira et al., 2019), són escassos els estudis 
que analitzen de manera concreta la pràctica d’activitat 
física dins de l’àmbit de l’Educació Física com a matèria 
curricular. A més, actualment en les sessions d’Educació 
Física es continua observant una pràctica docent no 
adaptada a les capacitats i característiques pròpies de 
l’alumnat autista a causa de diferents motius. Mentre 
que uns autors atribueixen aquesta inadaptació a la falta 
de recursos i de suport administratiu o a la inadequada 
preparació docent (Lirgg et al., 2017), d’altres fan referència 
a la manca d’especificacions a nivell curricular sobre com 
desenvolupar les sessions d’Educació Física amb l’alumnat 
autista (Maravé-Vivas et al., 2021). Per aquests motius, 
seria convenient replantejar el procés d’ensenyament-
aprenentatge partint de les característiques, necessitats i 
dificultats dels infants amb TEA a fi d’ajustar-se al seu 
nivell de desenvolupament psicomotor. D’aquesta manera, 
es fomentaria la creació d’escoles integradores i inclusives 
en les quals la diversitat sigui un repte per a la planificació 
educativa (Booth et al., 2000).  

Per tant, la present revisió sistemàtica va tenir per 
objectiu conèixer i analitzar els efectes de l’exercici 
físic dut a terme en l’àrea de l’Educació Física sobre 
alumnat de primària diagnosticat amb TEA i analitzar les 
diferents estratègies metodològiques aplicades per oferir 
unes orientacions bàsiques per al disseny de jocs i tasques 
adaptats a les seves característiques.

Metodologia
Es va desenvolupar una revisió sistemàtica, d’acord a la 
taxonomia proposada per Grant i Booth (2009), seguint les 
normes PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
reviews and Meta-Analyses) (Urrútia i Bonfill, 2010). La 
recerca es va dur a terme a les bases de dades electròniques 
Web of Science, Scopus, PubMed i SPORTDiscus, utilitzant 
la següent estratègia de recerca: ((autism) OR (autism 
spectrum disorder)) AND (physical education). Així doncs, 
es van buscar els termes esmentats anteriorment a títol, 
resum i/o paraules clau.

www.revista-apunts.com
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A més, es van establir els següents criteris d’inclusió 
i exclusió:
Criteris d’inclusió:
•  Articles experimentals.
•  Data de publicació entre gener de 2010 i març de 2022.
•  En idioma castellà o anglès.
•  Accés al text complet en línia.
•  Edats relatives a l’etapa d’educació primària (6-12 anys).
•  Alumnat amb TEA. 
•  Intervencions basades en exercici físic.
•  Estudi dut a terme en l’àrea d’Educació Física com a 

matèria curricular.
Criteris d’exclusió:
•  Articles de revisió, capítols de llibre, llibres, treballs 

acadèmics i/o actes de congressos.
•  Alumnat d’altres etapes educatives diferents de primària.
•  Alumnat amb altres trastorns diferents del TEA.
•  Intervencions no basades en l’exercici físic.
•  Estudi desenvolupat en altres àmbits diferents de l’àrea 

d’Educació Física com a matèria curricular.

Així doncs, en aquesta primera fase de la recerca (Taula 
1) es van trobar un total de 1,165 articles, dels quals 6 
van ser inclosos finalment en la present revisió (Figura 
1) després d’aplicar els criteris d’elegibilitat esmentats 
anteriorment. Addicionalment, en una segona fase es 
van afegir 5 articles més mitjançant recerca manual i 
suggeriment d’experts (Figura 1), identificant articles que 
contenien algunes de les paraules incloses en l’estratègia 
de recerca de la primera fase i que complien tots els criteris 
d’inclusió, tal com altres autors ja han fet prèviament 
(Felis-Anaya et al., 2017). D’aquesta manera, després 
d’aquesta segona fase, la recerca va donar com a resultat 
11 articles, que van ser sotmesos a una anàlisi detallada 
del seu contingut (Taula 2).

Resultats
L’anàlisi dels 11 articles finalment seleccionats proporciona 
diferents intervencions per a subjectes amb TEA en sessions 
d’Educació Física. A la Taula 2 es mostra un resum dels articles 
inclosos en la present revisió, i per a cadascun se n’exposa la 
mostra, el tipus d’intervenció, les variables analitzades i els 
principals resultats obtinguts.

Com es pot observar a la Taula 2, és possible trobar 
similituds entre els diferents articles amb relació al tipus 
d’intervenció i a les variables analitzades. De manera general, 
l’exercici físic dut a terme amb alumnat diagnosticat amb TEA 
dins de l’àmbit de l’educació física va millorar les variables 
estudiades.

En primer lloc, sembla ser que la participació de l’alumnat 
autista en les sessions d’Educació Física es veu incrementada 
amb l’ús de mètodes d’aprenentatge cooperatius. En aquest 

sentit, Ayvazo i Ward (2010) van reportar un augment de la 
participació després d’incorporar en les sessions exercicis de 
colpejament juntament amb una metodologia basada en la 
tutoria entre parells (Classwide Peer Tutoring). En una línia 
de recerca similar es troba l’estudi fet per Heredia i Duran 
(2013), en el qual, incorporant dues estratègies d’aprenentatge 
cooperatiu com són el joc cooperatiu (Co-Op Play) i el 
descobriment compartit, també van descobrir un augment 
de la participació d’aquest alumnat. 

En segon lloc, el comportament estereotipat propi de 
l’alumnat amb TEA (com ara l’aleteig de mans o el balanceig 
corporal) ha estat analitzat en alguns dels articles inclosos en 
aquesta revisió, i s’han obtingut resultats diferents en funció 
del tipus d’intervenció. Tse et al. (2018) van realitzar una 
intervenció en la qual van introduir exercicis de colpejament 
de pilota seguits d’una activitat de storytelling. Així doncs, 
van observar una reducció de l’aleteig de mans després dels 
exercicis de colpejament, però no del balanceig corporal. A 
més, l’activitat de storytelling no va tenir efectes sobre cap 
d’aquestes dues variables. De manera similar, Stavrou et al. 
(2018) van aconseguir reduir el comportament estereotipat 
de l’alumnat amb TEA gràcies a la incorporació de diferents 
tipus d’activitats psicomotrius (equilibri, autoconsciència, 
coordinació visuomotora, desplaçament lateral) i jocs en 
equip i d’orientació espaciotemporal. Finalment, respecte 
a la conducta i a la regulació emocional d’aquest alumnat, 
Tse (2020) va reportar millores en aquestes dues variables 
mitjançant l’aplicació d’exercicis basats en la cursa, en 
comparació amb el grup control, que no va mostrar cap canvi.

En tercer lloc, en relació amb les habilitats socials i 
comunicatives, Stavrou et al. (2018) van reportar un augment 
de l’ús del lèxic, de la comunicació alumne-docent i de les 
formes d’expressió fetes servir per part de l’alumne amb 
TEA a través de les activitats psicomotrius i jocs anteriorment 
esmentats, però no es van trobar canvis significatius en la 
intenció comunicativa. Zhao i Chen (2018) van observar una 
millora de les habilitats comunicatives i de la socialització 
de l’alumnat autista mitjançant l’ús de jocs i exercicis 
grupals de manipulació d’objectes (amb pilota). De manera 
similar, Sansi et al. (2021) també van obtenir millores en les 
habilitats socials i de comunicació després de la introducció 
del programa IPA (Inclusive Physical Activity). Així mateix, 
Bo et al. (2019), utilitzant la metodologia Classroom Pivotal 
Response Teaching (CPRT), una intervenció conductual 
naturalista per a infants amb autisme, també van trobar 
millores en el funcionament social, especialment en aquells 
que presentaven un deteriorament social més gran prèviament 
a la intervenció. I finalment, Chiva-Bartoll et al. (2021), 
mitjançant l’ús de jocs en equip d’habilitats motrius bàsiques 
i d’expressió corporal, introduïts a través d’un programa 
d’aprenentatge-servei, també van observar una inclusió 
social més gran de l’alumnat amb TEA en les sessions 
d’educació física.

www.revista-apunts.com
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Articles exclosos després 
de lectura de títol i resum

(n = 445)

Articles exclosos després 
de lectura del text complet

(n = 50)

Articles obtinguts mitjançant la cerca  
a les bases de dades

(n = 1,165)

Articles després d’eliminar els duplicats
(n = 533)

Estudis inclosos en 
síntesi qualitativa

(n = 11)

Articles examinats
(n = 501)

Articles avaluats per a 
elegibilitat
(n = 56)

Estudis inclosos després 
de cerca sistemàtica 

(fase 1)
(n = 6)

Estudis inclosos 
mitjançant cerca manual 
i suggeriment d’experts 

(fase 2) 
(n = 5)

Figura 1
Diagrama de flux PRISMA dels articles inclosos en la revisió després del procés de selecció.
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Taula 1  
Resum dels articles seleccionats en la primera fase de la cerca.

Base de dades Articles identificats Articles descartats Articles seleccionats

Web of Science  546  544  2

Scopus  548  547  1

PubMed  25  23  2

SPORTDiscus  46  45  1

Adaptada de Rovira-Font i Vilanova-Soler (2022)

www.revista-apunts.com
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Taula 2  
Resum dels articles seleccionats.

Autor/es (any) Mostra Intervenció Variables Result.

Ayvazo i Ward (2010) GE: n = 2 (0 D)
8 anys

Exercicis de colpejament + Tutoria entre 
parells/companys

•  13 setmanes 
(2 ses./setm. - 30 min/ses.)

Participació +

Bo et al. (2019) GE: n = 9 (0 D) 
9.11 ± 1.54 anys

Classroom Pivotal Response
Teaching

•  2 setmanes  
(5 ses./setm. – 3.5 h/sem.)

Funcionament social
Hab. locomotores

+
+

Chiva-Bartoll et al. 
(2021)

GE: n = 15 (4 D)
10.13 ± 2.56 anys

GC: n = 10 (1 D)
10.13 ± 3.09 anys

Jocs d’habilitats motrius bàsiques, expressió 
corporal i treball en equip introduït a través 
d’un programa d’aprenentatge-servei

•  31 setmanes  
(2 ses./setm. – 60 min/ses.)

Competència motriu
Inclusió social

+
+

Heredia i Duran (2013) GE: n = 1 (0 D)
7 anys

Estratègies d’aprenentatge cooperatiu (joc 
cooperatiu i descobriment compartit)

•  4 sessions 
(no s’aporta més informació)

Participació +

Henderson et al.
(2016)

GE: n = 37 (2 D)
5-12 anys

Exercicis d’habilitats locomotores i de 
manipulació d’objectes

•  20 setmanes  
(2 ses./setm. – 40 min/ses.)

Hab. locomotores
Cursa
Salts horitzontals
Galop
Salt a peu coix
Bot
Lliscaments

Manipulació i control 
d’objectes

Rodaments
Agafada
Llançaments mà
Rebots
Llançament peu
Colpejament

+
+
Ø
+
Ø
+

+
+
+
+
+
+

Rafiei Milajerdi et al. 
(2021) #

GE Spark: n = 20 
(1 D)
7.95 ± 1.60 anys 

GE Kinect: n = 20 
(1 D)
8.15 ± 1.50 anys 

GC: n = 20 (1 D)
8.45 ± 1.43 anys

Programa SPARK 
(Sports, Play and Active Recreation for Kids)

•  8 setmanes  
(3 ses./setm. – 35 min/ses.)

Exergaming (jocs de tennis a Xbox Kinect)

•  8 setmanes  
(3 ses./setm. – 35 min/ses.)

Habilitats motrius
Punteria
Agafada
Destresa manual
Equilibri

Funcions executives
Respostes correctes
Resp. conceptuals
Errors perseverants

Habilitats motrius
Punteria
Agafada
Destresa manual
Equilibri

Funcions executives
Respostes correctes
Resp. conceptuals
Errors perseverants

+
+
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

-
-
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

GE = Grup Experimental; GC = Grup Control; D = dones; + = millora; - = empitjora; ø = sense canvis; 

# = només s’esmenten els canvis trobats en la interacció grup X temps 

www.revista-apunts.com
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Taula 2 (Continuació) 
Resum dels articles seleccionats.

Autor/es (any) Mostra Intervenció Variables Result.

Sansi et al. (2021) GE: n = 13 (1 D)
8.69 ± 0.86 anys

GC: n = 9 (1 D)
8.26 ± 0.78 anys

Programa IPA
(Inclusive Physical Activities)

•  12 setmanes 
(2 ses./setm. – 60 min/ses.)

Hab. locomotores
Carrera
Galop
Salt
Bot
Salt horitzontal
Lliscaments

Hab. amb la pilota
Colpejament a dues mans
Colpejament a una mà
Driblar
Agafar
Xutar
Llançament per sobre de 
l’espatlla
Llançament per sota de 
l’espatlla

Habilitats socials i de 
comunicació

+
+
Ø
+
Ø
Ø

+
Ø
Ø
Ø
+

Ø

Ø

+

Stavrou et al. (2018) GE: n = 1 (0 D)
7 anys

Activitats d’equilibri, autoconsciència, 
coordinació visual-motriu i moviment lateral; 
juntament amb jocs en equip i d’orientació 
espaciotemporal

•  12 setmanes 
(3 ses./setm. – 40-45 min/ses.)

Habilitats socials
Intenció de
comunicació
Ús del lèxic
Comunic. amb docent
Formes d’expressió

Habilitats motrius

Comp. estereotipat

Ø
+
+
+

+

+

Tse et al. (2018) GE: n = 30 (8 D)
10 anys

Exercicis de colpejar una pilota (A) seguits 
d’activitat storytelling (B)

•  No s’aporta informació sobre freqüència i 
durada

Aleteig repetitiu de mans
(mesurat després d’A)

Aleteig repetitiu de mans
(mesurat després de B)

Balanceig corporal  
(mesurat després de A+B)

+

Ø

Ø

Tse (2020) GE: n = 15 (2 D)
10 ± 1 anys

GC: n = 12 (2 D)
9 ± 1 anys

Exercicis de córrer

•  12 setmanes 
(4 ses./setm. – 30 min/ses.)

Conducta general i
regulació emocional

+

Zhao i Chen (2018) GE: n = 21 (7 D)
6.14 ± 0.96 anys

GC: n = 20 (5 D)
6.1 ± 0.98 anys

Exercicis grupals de manipulació d’objectes 
(pilota)

•  12 setmanes 
(60 min/ses.)

Habilitats socials i de 
comunicació +

GE = Grup Experimental; GC = Grup Control; D = dones; + = millora; - = empitjora; ø = sense canvis; 

# = només s’esmenten els canvis trobats en la interacció grup X temps 
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Per últim, les habilitats locomotores i la manipulació 
i el control d’objectes semblen millorar després de 
l’aplicació d’exercicis específics per a les habilitats 
esmentades. En aquest sentit, Henderson et al. (2016) van 
trobar una millora de totes les habilitats de manipulació i 
control d’objectes analitzades, així com de pràcticament 
la totalitat de les habilitats locomotores (a excepció del 
galop i el bot). De manera similar, Chiva-Bartoll et al. 
(2021) van observar progressos en la competència motriu 
(avaluada en tres dimensions: destresa manual, punteria 
i recepció, i equilibri) del seu alumnat, de la mateixa 
manera que Bo et al. (2019), els quals van trobar una 
millora significativa en les habilitats locomotores del seu 
alumnat amb TEA després de la seva intervenció. Així 
mateix, Sansi et al. (2021) també van reportar millores en 
la majoria de les habilitats locomotores i de manipulació 
i control d’objectes (amb pilota) analitzades. Finalment, 
Rafiei et al. (2021), després de l’aplicació del programa 
SPARK (Sports, Play and Active Recreation for Kids), 
van obtenir millores en algunes de les habilitats motrius 
examinades. Es pot comentar que aquests mateixos autors 
també van analitzar l’evolució de les funcions executives, 
però no van trobar canvis significatius després de la seva 
intervenció.

Discussió
La present revisió té per objectiu conèixer i analitzar 
els efectes de l’exercici físic dut a terme en les sessions 
d’Educació Física com a matèria curricular sobre alumnat 
de primària diagnosticat amb TEA. A més, també es 
pretén conèixer i analitzar les diferents estratègies 
metodològiques dutes a terme per docents d’Educació 
Física amb alumnat amb TEA per oferir unes orientacions 
bàsiques per al disseny de jocs i tasques adaptades a les 
seves característiques.

Tal com afirmen Menear i Smith (2011), l’educació 
física implica per a l’alumnat amb TEA un enfrontament 
a desafiaments sensorials simultanis. D’aquesta manera, 
l’educació física sorgeix com un espai de treball propici per 
a la introducció d’estratègies metodològiques adequades 
que fomentin la millora de variables que són essencials 
en el desenvolupament diari d’aquest tipus d’alumnat, 
com la participació, la conducta, el control emocional, 
les habilitats socials i comunicatives, o les habilitats 
locomotores. No obstant això, facilitar els beneficis 
potencials de l’educació física a l’alumnat autista requereix 
una planificació acurada (Lamb et al., 2016), per la qual 
cosa resulta especialment rellevant conèixer els efectes de 
diferents tipus d’intervencions per així poder adaptar en 
qualsevol moment el procés d’ensenyament-aprenentatge 

per complir el diagnòstic específic de cada alumne (Menear 
i Smith, 2011).

Efectes sobre la participació
La participació és una variable comunament analitzada 
en investigacions amb alumnat autista, tant de primària 
com de secundària, ja que els nivells de participació 
d’aquest tipus d’alumnat en les sessions d’Educació 
Física solen ser inferiors que els dels seus homònims 
sense TEA (Arnell et al., 2018; Kerem i Kocak, 2020). 
Aquesta menor participació es pot deure a factors com 
ara una baixa percepció de les seves capacitats físiques i 
de les seves pròpies competències per a l’activitat física, 
una baixa autoconfiança en si mateixos i una baixa 
autoestima (Arnell et al., 2018), fet que els porta també 
a mostrar uns nivells reduïts de motivació cap a la pràctica 
d’activitat física (Pan et al., 2011). A més, factors com la 
falta d’habilitats socials que permetin a l’infant autista 
relacionar-se satisfactòriament amb els seus iguals, i fins 
i tot la visió negativa que tenen algunes famílies sobre 
aquestes persones, també afectarien negativament la seva 
participació (Kerem i Kocak, 2020). Segons Arnell et 
al. (2018), si bé una petita part de l’alumnat amb TEA 
afirma que amb la pràctica d’activitat física aconsegueix 
reduir els seus nivells d’estrès, la majoria pateixen estrès i 
ansietat pel simple fet de pensar que l’han de dur a terme. 

Per tant, una estratègia adequada per augmentar la 
participació de l’alumnat amb TEA seria oferir-los l’opció 
d’escollir l’activitat que volen dur a terme i fer-los saber 
què se n’espera (Arnell et al., 2018). A més, sabent que l’ús 
d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu també incrementa 
la participació de l’alumnat amb TEA (Ayvazo i Ward, 
2010; Heredia i Duran, 2013), la introducció d’aquest tipus 
d’activitats mitjançant la metodologia descrita podria millorar 
encara més la seva implicació en les sessions d’educació física.

Efectes sobre el comportament 
estereotipat, la conducta general i  
el control emocional
Els comportaments estereotipats, com ara el balanceig, 
l’aleteig de mans, la manipulació repetida d’objectes o el 
moviment dels dits, són moviments involuntaris la funció 
exclusiva dels quals és la de produir una autoregulació física 
i sensorial, i es tracta d’un dels símptomes més comuns entre 
les persones amb TEA (Ferreira et al., 2019). A més, segons 
Lee i Haegele (2016), molts individus autistes mostren també 
el que es coneix com a “comportaments desafiadors”, entre 
els quals es troben l’agressió, les autolesions, la destructivitat, 
les interrupcions a classe i l’incompliment. Aquest tipus de 
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conductes tendeixen a limitar la participació de l’alumnat 
en les activitats, ja que solen desviar l’atenció del docent 
(Lee i Haegele, 2016), per la qual cosa el fet de minimitzar 
tots aquests comportaments en l’alumnat amb TEA tindrà 
un efecte directe sobre la dinàmica general de la classe.

De manera similar als estudis de Stavrou et al. (2018) i 
Tse et al. (2018), investigacions recents dutes a terme fora 
de l’àmbit escolar amb infants autistes en les quals es van 
desenvolupar intervencions basades en la pràctica d’exercici 
físic, com la cursa o el trot (Oriel, 2011), l’execució de kates 
(Bahrami, 2012), o fins i tot l’autoselecció d’una activitat 
aeròbica (bicicleta estàtica, el·líptica, o cursa en cinta) 
(Schmitz et al., 2017), han demostrat l’existència d’una 
relació positiva entre l’exercici físic i la millora d’aquests 
símptomes, i han sorgit com una eina efectiva per reduir 
aquest tipus de comportaments en infants autistes (Ferreira 
et al., 2019). De fet, tan sols 15 minuts d’activitat física 
d’intensitat moderada a vigorosa (AFMV) poden aconseguir 
una disminució del comportament estereotipat durant dues 
hores (Liu et al., 2015). 

De la mateixa manera que el comportament estereotipat, 
els problemes de conducta i el control emocional en les 
persones autistes també han estat àmpliament estudiats, ja que 
es tracta de dos dels factors més prevalents associats amb el 
TEA (Weiss et al., 2014). A més, els efectes de l’exercici físic 
sobre aquestes variables també s’han analitzat extensament, 
ja que la conducta pot venir determinada per les interaccions 
que es produeixen durant la pràctica d’activitat física entre la 
persona autista i la resta de participants (Bremer et al., 2016). 
De la mateixa manera que Tse (2020) va reportar millores 
en aquestes variables mitjançant la introducció d’exercicis 
de cursa en les sessions d’Educació Física, Greco i De 
Ronzi (2020) també van aconseguir millorar-les per mitjà 
d’un programa d’entrenament d’arts marcials desenvolupat 
fora de l’àmbit escolar. És convenient destacar que en 
aquest últim estudi es van formar prèviament tres infants 
no autistes perquè servissin de suport en l’aprenentatge dels 
individus autistes, fent servir una estratègia similar a la tutoria 
entre parells (Classwide Peer Tutoring) implementada per 
Ayvazo i Ward (2010). A més, sembla ser que la introducció 
d’elements motivadors i exercicis de meditació i respiració 
van ser clau per aconseguir les millores esmentades.

Com s’ha comentat anteriorment, les interaccions que 
sorgeixen durant la pràctica d’activitat física entre la persona 
autista i la resta de companys poden afectar de manera 
rellevant la seva conducta. En aquest sentit, Lapresa et 
al. (2020) van dur a terme un estudi observacional en el 
qual van aplicar un programa de desenvolupament de les 
capacitats motrius en un alumne adolescent durant sis 
sessions d’Educació Física per analitzar la conducta i les 
interaccions verbals i no verbals. Si bé en aquest estudi no 

es van valorar les estereotípies i ecolàlies, com van fer Tse 
et al. (2018) i Stavrou et al. (2018), sí que es va analitzar el 
moment en què es produïen segons el tipus d’interacció entre 
la docent i l’alumne autista. Així doncs, els resultats van 
reflectir una predisposició més gran a realitzar la tasca, una 
interacció socioafectiva favorable i una actitud positiva cap a 
la docent quan aquesta interacció era verbal i estava basada 
en el reforç positiu, la reflexió cap a la tasca i l’establiment 
de sancions.

Per tant, l’aplicació de programes d’exercici físic, 
especialment els basats en activitats psicomotrius i jocs 
d’equip, reforçats amb una correcta interacció verbal per part 
del docent i centrada en el reforç positiu i la reflexió, seria 
una intervenció adequada per reduir la conducta estereotipada 
pròpia de l’alumnat amb TEA.

Efectes sobre les habilitats socials i 
comunicatives
Un dels símptomes centrals del TEA és el dèficit de la 
funció social, que inclou dificultats per iniciar o unir-se a 
activitats socials, per entendre el punt de vista dels altres, 
el distanciament amb les persones, la falta de contacte 
visual i de gestos comunicatius, i un ús poc funcional del 
llenguatge, entre d’altres (Syriopoulou-Delli et al., 2018). 

Segons Healy et al. (2013), en general, l’alumnat autista 
té una percepció negativa de les sessions d’Educació Física, 
i mostra també una baixa socialització i una experiència 
negativa (Blagrave, 2017) durant el seu desenvolupament. 
Així doncs, factors com la preferència d’activitats lliures 
davant de les estructurades, la por de les lesions, la vivència 
de situacions d’intimidació i exclusió per part dels seus iguals, 
la baixa dificultat de les activitats (que genera avorriment), o 
un entorn massa estimulant, afectarien negativament la seva 
socialització i participació (Healy et al., 2013). No obstant 
això, l’interès de l’alumnat amb TEA per l’activitat física, 
tant dins com fora de l’aula, es pot incrementar si s’atenen 
una sèrie de factors, com ara la inclusió de reforç positiu, 
el desenvolupament de les seves habilitats d’autocontrol, 
o la introducció d’activitats d’autogestió, entre d’altres 
(Holland et al., 2019). D’aquesta manera, l’educació física 
sorgirà com l’entorn més adequat per promoure en aquest 
tipus d’alumnat una participació més gran en l’activitat 
física (Pan et al., 2005).

Per tant, en aquest context, la matèria d’Educació 
Física, a causa del seu caràcter eminentment pràctic, podria 
sorgir com un entorn propici per al desenvolupament de les 
habilitats socials i comunicatives, ja que s’hi desenvolupen 
activitats lúdiques i participatives-col·laboratives amb 
més freqüència que en d’altres del currículum educatiu. 
Si l’adquisició d’aquestes habilitats no es produeix durant 
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l’etapa d’infantil i primària, l’alumnat autista podria arribar 
a l’adolescència i l’edat adulta amb serioses dificultats 
sociocomunicatives (Lee i Shivers, 2019). De fet, segons 
Cummins et al. (2020), la societat fa servir elements 
comunicatius que les persones amb TEA no són capaces 
d’incloure en la seva comunicació (contacte visual, volum 
adequat de la veu, etc.) i el simple fet de comunicar-se 
els genera ansietat.

En aquest sentit, la pràctica d’activitats psicomotrius 
i de jocs d’equip durant les sessions d’Educació Física 
en l’etapa de primària ha demostrat ser eficaç per a la 
millora de les habilitats socials i comunicatives (Bo et 
al., 2019; Sansi et al., 2021; Stavrou et al., 2018; Zhao i 
Chen, 2018) i la inclusió social (Chiva-Bartoll et al., 2021) 
en alumnat amb TEA, de la mateixa manera que passa 
fora de l’àmbit escolar amb intervencions similars, com 
el programa SPARK (Sport, Play and Active Recreation 
for Kids) (Najafabadi et al., 2018). Per tant, de la mateixa 
manera que succeeix amb el comportament estereotipat, 
la conducta general i el control emocional, la pràctica 
d’activitats i jocs que fomentin la cooperació i interrelació 
entre l’alumnat autista i els seus iguals sense TEA sembla 
ser, de nou, la intervenció més eficaç per millorar les seves 
habilitats socials i comunicatives.

Efectes sobre les habilitats motrius
Malgrat que els dèficits centrals del TEA es troben en els 
dominis social i conductual, evidències recents suggereixen 
que els infants amb aquest trastorn experimenten retards 
en el seu desenvolupament motor que emergeixen aviat 
(Ketcheson et al., 2017). De fet, l’aparició de deficiències 
motrius en edats prematures té un impacte posterior sobre 
el desenvolupament de les habilitats socials i comunicatives 
de l’infant (Ohara et al., 2020), possiblement a causa que 
el fet de patir aquest tipus de problemes pot derivar en 
situacions motrius adverses, com ser exclòs en els jocs de 
l’esbarjo, o fins i tot problemes amb tasques acadèmiques 
com ara l’escriptura (Wilson et al., 2018). En relació amb 
això últim, sembla ser que els infants amb TEA presenten 
nivells més baixos de destresa manual i de precisió i 
integració de la motricitat fina que els seus homònims 
sense TEA (Lourenço et al., 2020).

Així doncs, estudis recents, com els desenvolupats per 
Bo et al. (2019), Chiva-Bartoll et al. (2021), Henderson 
et al. (2016), Rafiei Milajerdi et al. (2021), Sansi et al. 
(2021), i Stavrou et al. (2018), dins de l’àmbit educatiu, 
han demostrat que la pràctica d’activitat física de manera 
regular resulta eficaç per millorar les habilitats motrius en 
infants amb TEA. Si bé és cert que les intervencions dutes 
a terme pels autors citats anteriorment són molt diverses i 

diferents entre si, totes elles es basen en la introducció de 
tasques i jocs destinats al desenvolupament i la millora de 
les habilitats motrius bàsiques (com la cursa, el salt o la 
manipulació d’objectes) i de les capacitats coordinatives 
(com l’equilibri o l’orientació). Per tant, sembla ser que 
aquest tipus de pràctica fisicoesportiva, emmarcada dins 
d’un ambient cooperatiu, com s’ha comentat anteriorment, 
seria la més adequada per millorar les habilitats motrius en 
alumnat amb TEA.

Conclusió
De la present revisió bibliogràfica, se n’extreuen les 
conclusions següents:

•  L’ús d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu, com la 
tutoria entre parells, el descobriment compartit, o el 
joc cooperatiu, fomenta la participació de l’alumnat 
amb TEA en les sessions d’Educació Física.

•  La introducció d’activitats psicomotrius i jocs d’equip, 
reforçats amb una correcta interacció verbal per part 
del docent centrada en el reforç positiu i la reflexió, 
permet reduir el comportament estereotipat i millorar la 
conducta i el control emocional de l’alumnat amb TEA. 

•  Les habilitats socials i comunicatives es veuen 
fomentades gràcies a la pràctica d’activitats i jocs 
psicomotors que fomentin la cooperació i la relació 
interpersonal.

•  Incloure tasques i jocs destinats al desenvolupament 
i la millora de les habilitats motrius bàsiques i de les 
capacitats coordinatives permetrà a l’alumnat amb 
TEA millorar les seves habilitats motrius.

Partint dels resultats obtinguts en la present revisió 
sistemàtica, es proposa la introducció de jocs psicomotrius 
d’equip orientats al desenvolupament de les habilitats motrius 
bàsiques i de les capacitats coordinatives duts a terme 
mitjançant metodologies cooperatives. Així doncs, futures 
investigacions hauran d’analitzar de manera experimental 
si, efectivament, aquesta proposta desenvolupada dins de 
l’àrea de l’Educació Física resulta eficaç per a la millora 
de les variables analitzades en aquest estudi en alumnat de 
primària diagnosticat amb TEA.
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