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La meva passió per les síndromes va començar arran 
d’una sèrie televisiva que mirava quan tenia 14 anys. 
Des de llavors vaig començar a buscar informació 
sobre les diferents síndromes que existien i, com que 
m’interessava tant el tema ja vaig decidir que aquest 
seria el tema del meu futur treball de recerca. I, de fet, 
així ha estat. Tot i així, el meu interès per les 
síndromes va més enllà d’aquest treball de recerca 
perquè també m’agradaria que aquest fos el meu 
àmbit professional d’aquí a un anys. 

 
Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest treball de recerca ha estat 
aprofundir en qualsevol tipus de coneixement relatiu a 
la síndrome de Down. El meu propòsit personal ha 
estat indagar en tot allò possible per tal de conformar 
un treball complet, seriós i que transmetés el meu 
compromís en descobrir i saber el màxim d’aquesta 
síndrome i alhora fer-ho entenedor i planer per a 
aquells qui ho llegeixin. A més, també he donat molta 
importància a la vessant psicològica considerant la 
opinió de professionals, de la població general i la dels 
propis individus amb SD que han ajudat a conformar la 
meva pròpia opinió. 
 

Metodologia 
 
La recerca d’aquest treball ha estat fonamentada en la 
xarxa i en els recursos en suport paper oferts per la 
Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa. El 
treball ha estat estructurat de manera ordenada, 
concisa i escrupolosa per tal que la seva lectura resulti 
lògica i entenedora. Per tal d’arribar a aquest resultat, 
s’ha seguit el mètode científic a partir del qual cada 
pregunta que em formulava, desembocava en un nou 
apartat teòric sobre el qual podia investigar. En la part  
pràctica  el  mètode  científic  encara  s’evidencia  més  
a  partir  de  càlculs,  gràfics,  hipòtesis,  comentaris  i 
conclusions. La metodologia d’aquest treball es 
fonamenta en la importància del mètode científic, en 
l’objectivitat, les  dades  verídiques  i  la  funció  
referencial/  informativa  com  a  eina  per  difondre  el  
coneixement  científic  de  les ciències de la salut. 
 

Continguts 

 
Aquest treball consta de dos parts:  1. La part teòrica, 
en la qual es desenvolupen els fonaments teòrics 
dedicats al coneixement de la síndrome de Down tant 
pel que fa a la seva causa, com diagnòstic, 
manifestacions fenotípiques, tipus d’alteració i 
aspectes concrets com el retràs mental, el llenguatge, 
l’alimentació, la relació amb l’Alzheimer, el càlcul, els 
sentiments, la patologia cerebral implicada, etc. 2. La 
part pràctica, en la qual a partir d’una piràmide de 
població de la capital de la comarca es realitza una 
enquesta del 95% de fiabilitat on s’analitza mitjançant 
el mètode científic  i  l’elaboració  de  gràfics  un  
estudi  sobre  l’opinió  publica  en  relació  amb  la  
síndrome  de  Down.  La  part pràctica consta de dos 
annexos, l’annex I on es fa un recull de les enquestes i 
l’annex II que comprenen els resultats de  dues  
sessions  d’escriptura,  memòria  immediata,  càlcul  i  
musicologia  realitzades  per  l’autora  d’aquest  treball  
a persones amb síndrome de Down a l’associació 
Taller Acudam de Mollerussa. 
 
Conclusions 
 
D’aquest  treball  n’he  extret  un  amplíssim  
coneixement  sobre  nombrosos  aspectes  de  la  
síndrome  de  Down  però sobretot  em  quedo  amb  
l’experiència  personal  d’haver  entrat  en  contacte  
amb  persones  afectades  i  haver  entès diferents 
punts de vista sobre aquest tema. Vivim en una 
societat globalitzada amb gent de tota mena i pel que 
fa a aquesta gent, com també indica el títol del treball, 
són diferents per tenir una triple dosi de cromosoma 
21 fet que, succeeix a l’atzar i de la mateixa manera 
que la societat els troba diferents, ells també ens 
troben diferents a nosaltres. Cada persona és 
característica per ella mateixa. 


