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RECOMANACIONS GENERALS

SÍNDROME PRADER - WILLI

· Mantindre un continu contacte amb la família. 

· Mantindre a tot el seu entorn avisat, respecte al seu problema amb el menjar.  

· Informar a la resta d’alumnes de la problemàtica que presenta l’alumne SPW.

· Controlar l’alumne SPW, en aquelles situacions on el menjar  este accessible, pensar 

  que la seua mà és més ràpid que el seu ull.

· Necessiten adaptacions curriculars adaptades

· Suport logopedic i fisioteràpia.

· Suport escolar especialitzat. 

· Triar un sistema de reforços adaptat a cada xiquet.

· Oferir l’oportunitat de treballar en grup i que li’ls tinga en compte a l’hora  

  de fer plans.

· Incloure activitats físiques amb regularitat.

· El xiquet SPW pot variar segons les seues necessitats individuals.

L’Associació València de la Síndrome Prader- Willi, és una entitat benèfic – Assistencial 
sense anime de lucre, que actua en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i que té com  
a objecte millorar la vida de les persones amb diversitat funcional en concreto dignos-
ticades amb el SPW i les seues famílies.
 
PROGRAMA DE HABILITATS SOCIALS

L’AVSPW desenvolupa un programa d’habilitats socials per a xiquets de 4 a 10 anys 
com un continu als Serveis d´atencio primerenca amb el fi de treballar àrees com 
habilitats verbals i no verbals,habilitats d’autonomia personal,socialitzaciói pertinença 
de grupo,prevencion de conductes disruptivas,conocimiento i ús de recursos de la co-
munidad,assessorament familiar com un procés de preparació per a l’oci i temps lliure. 

ASSOCIACIÓ VALENCIANA



DIFICULTATS D’APRENENTATGE

Problemes d’Atenció: 
Es caracteritza per la distracció i l’escassa capacitat dmantindre durant el temps necessari per a 
executar la tasca.

Objectius Terapèutics: 
Discriminació dels estímuls rellevants; Atenció selectiva, atenció sostinguda, graduació amb l’edat.

Problemes de Percepció: 
Dificultat per a identificar, discriminar i interpretar les sensacions. Açò dificulta la formació de 
conceptes, abstracció i raonament.
 
Objectius Terapèutics: 
Donar una estimulació multisensorial, oferir la realitat mes acceptada socialment, generar motiva-
ció per a posteriorment crear aprenentatges significatius.
 
Problemes de Memòria: 
Afecta l’assimilació, emmagatzemament i recuperació de la informació.
 
Objectius terapèutics: 
Treballar la memòria a curt termini tant visual com auditiva per a posteriorment passar a treballar 
la memòria a llarg termini.
 
Problemes de Llenguatge:
Discapacitat greu del desenvolupament del llenguatge produint Dislàlies; trastorn de l’articulació de 
fonemes i Disartria; trastorn de l’expressió verbal.

Objectius Terapèutics: 
Preparar els òrgans perifèrics i controlar de respiració, millorar el nivell de comprensió i les seues 
habilitats comunicatives, entrenar en l’espontaneïtat, aprenentatges incidentals i assegurar la 
generalització.

Problemes en el desenvolupament Psicomotor: 
Motricitat grossa: Inclou l’organització del moviment i l’adquisició  dels diferents patrons de motors 
característics del ser humà. Motricitat Fina: prensió i manipulació, lateralitat i direccionalitat.

Objectiu Terapèutic: 
Tractament de la hipotonia i discapacitat madurativa psicomotora, tractament de l’escoliosi.
 
Problemes socials:
Els xiquets SPW en esta etapa són descrits com a xiquets alegres, extravertits i molt afectuo-
sos, però a causa dels seus problemes de cognició social i si a més, el seu desenvolupament de 
llenguatge i psicomotor estan molt afectats, pot produir-los rebuig social i l’aparició de canvis en la 
seua actitud, així com seriosos problemes d’autoestima.
 
Objectiu Terapèutic: 
Percepció correcta de l’àrea social, treballar habilitats interpersonals i de comunicació, resolució de 
conflictes i planificació.
 
Problemes de conducta: 
En estes edats els problemes de conducta més freqüents són excessiva tossuderia, perseverança i 
rabinades.
 
Objectius Terapèutics: 
Marcar els limites, economia de fitxes, reforç social.
 
Problemes amb el menjar: 
Un dels problemes més comuns que presenta el SPW, és la seua obsessió pel menjar a causa de la 
seua disfunció hipotalamica, per això la contínua sensació de fam.
 
Objectius Terapèutics: 
Ensenyar-los qual és la seua problemàtica amb el menjar, ensenyar-los autocontrol.


