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INTRODUCCIÓ
El material ha sigut pensat principalment per a la comunicació del trastorn del espectre
autista a la persona amb aquest trastorn. Com veureu, consta de cinc parts diferents que
són els següents:
- Les diferències a l’exterior o aspecte físic de les persones
- Las diferències a l’interior
- El funcionament del cervell
- la diferència entre malaltia i trastorn
- El trastorn de l’espectre autista
Abans d'endinsar-nos en el treball, per ètica, cal aclarir que el material és un treball creat
a partir del manual Sóc especial de Peter Vermeulen (2001). Des d’aquí s’ha procurat
ajustar el nivell del material a nivells inferiors de capacitat intel·lectual, capacitat de
llenguatge i edats. La manera de fer-ho ha estat bàsicament usant molta il·lustració,
sobretot d'ARASAAC, com a sistema augmentatiu de la comunicació i intentant reduir a
al màxim el text. D'aquesta manera les tasques es fan més dinàmiques i amb menys treball
de lectura. Una altra de les matisacions importants de l'adaptació ha estat eliminar termes
com la discapacitat o expressions que assenyalen a les persones amb el trastorn com
menys capaços de realitzar diverses tasques.
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A QUI VA DIRIGIT?
El material, en la seva totalitat, va destinat a persones que ja tenen certa comprensió per
poder veure la diferència entre ells i els altres. És una forma de que la comunicació deL
trastorn tingui menys impacte emocional en ells i el diagnòstic sigui millor acceptat
entenent que cap persona al món és igual a una altra. I de la mateixa manera, fent entendre
que ser diferent no és ser pitjor sinó especial.
Dit això, les primeres fitxes (sobre diferències en l'aparença i personalitat) poden ser
utilitzades com a material preventiu per a la consciència de la diferència abans de l'hora
de comunicar el trastorn i també en nens que comencin la primària poden ser utilitzades
amb independència que hagi un trastorn o no.

MOMENT DE COMUNICAR EL TRASTORN
El moment adequat depèn de l'edat mental de l'individu i de les seves necessitats
emocionals. És important que el nen entengui el que significarà ser diferent, però s'ha de
tenir en compte també l'impacte emocional que pot tenir.
S’ha de comunicar el trastorn quan:
- Quan el nen o nena està patint i està en risc de trastorns depressius o ansiosos per ser
diferent. En molts casos, la persona no entén per què el tracten així. Alguns nens o nenes
no poden entendre el comportament dels altres, això passa especialment quan tenen un
trastorn de l'Espectre autista (donada la seva inflexibilitat). La manera d’ajudar-los és fer
que vegin els que els hi passa a ells mateixos abans d’atendre les seves demandes
emocionals sense que comprenguin la situació que estan vivint.
- Quan el nen o nena té una bona capacitat per entendre què significa el trastorn (i és
suficientment madur o madura) i s'enfrontarà a situacions de canvi que podrien
desencadenar en un conflicte emocional (per Exemple, un canvi d'escola).
-Quan el nen, tot i no mostrar signes d'alerta de sofriment, pregunta molt sobre la seva
situació i la seva diferència. Pot preguntar, per exemple, per què rep suport educatiu
especial. En aquests casos és important que si el nen té aquest nivell de consciència no
amaguem el trastorn, atès que si el nen ja sospita que hi ha alguna cosa, contra més
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tardanament se li informi, més impacte emocional pot tenir la recepció del diagnòstic i li
podem sumar un sentiment negatiu d’haver-se sentit enganyat.
OBJECTIUS DEL MATERIAL
Diversos són els objectius que es poden plantejar i aconseguir amb el material creat. Com
s’ha dit a la introducció, les fitxes van dirigides principalment a poder comunicar el TEA
i crear autoconsciència sobre la dificultat. Amb aquest objectiu han estat dissenyades les
fitxes, es tracta de que les persones puguin patir el mínim impacte emocional en rebre el
seu diagnòstic i, alhora, intentar que vegin el costat positiu de ser diferents per tal que el
seu autoconcepte millori i tinguin, com a conseqüència, una millora a l'autoestima.
Deixant de banda aquest objectiu principal, sorgeixen altres coses interessants per a les
que aquest material pot funcionar. La primera és que el material ens servirà per revelar
informació sobre l'autoconcepte de l'infant que treballa les fitxes, ja que, d'una manera
dinàmica, ens diu què li agradaria canviar de la seva pròpia persona, com es defineix, què
li agrada, etc. Ens permet conèixer a l'infant sense haver de preguntar-li directament per
qüestions que puguin incomodar a mode d'entrevista.
El material també serveix com a base per treballar les diferències interindividuals i crear
una consciència de respecte als altres i respecte mutu. Podria ser interessant poder
treballar amb aquest material en grups de classe i amb activitats grupals per millorar la
relació dels nens i nenes i acceptant les seves diferències, ja que tots ens diferenciem i
ens assemblem en alguna cosa a totes les persones.
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MANERA DE TREBALLAR LES FITXES
Es recomana treballar les fitxes en l'ordre establert. Malgrat això, les fitxes no van
numerades pel fet que cada cas és diferent i potser interessa canviar l'ordre en alguna
ocasió o introduir algunes activitats extra per reforçar algun aspecte. Aquest material
sempre pot estar subjecte a canvis, tenint en compte que el més important a l'hora
d'intervenir amb un trastorn autista és tenir en compte l'àmplia heterogeneïtat que hi ha
dins de l'espectre i la importància de fer una intervenció individualitzada.
Dit això, per començar a treballar, és molt important dir que el nen necessita supervisió
d'un adult mentre realitza les activitats. No s'ha d’agafar el material com activitats escolars
que pugui realitzar el nen o nena individualment. El més mínim detall s'ha de tenir en
compte ja que el nen pot tenir necessitats emocionals a treballar durant la sessió o pot
necessitar ajuda per entendre alguns aspectes. És important el diàleg continu amb la
persona de referència en la intervenció. És per això últim que es recomana que el nen no
treballi les activitats amb els seus pares o tutors legals sinó amb un terapeuta o educador
extern que el pugui guiar i estigui format en el trastorn. Podria semblar insignificant en
primera instància, però cal que la persona de referència pugui resoldre els dubtes
encertadament i, a més a més, és necessari que el nen a l'acabar de treballar tingui als seus
tutors com a suport emocional, atès que no sabem l'impacte que pot tenir el procés
d'autoconsciència.
D'altra banda, per últim, cal afegir que el fet que no siguin els pares o tutors els que
treballin amb el nen no vol dir que quedin fora de la intervenció, sinó que són necessaris
també perquè el terapeuta pugui anar comentant amb ells el procés. En aquest sentit, és
molt important la col·laboració entre el professional i els tutors legals, ja que servirà de
font d'informació per tenir en compte com anar avançant en la intervenció i contrastar les
percepcions, fer modificacions necessàries en les fitxes, reforçar alguns aspectes, etc. Per
aconseguir aquesta col·laboració, es demana que el nen, posteriorment a cada sessió, es
porti les fitxes treballades per poder donar a casa un feedback a casa del que s'ha treballat.
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LES FITXES
A continuació, es presenta una explicació sobre com està pensat tractar cada capítol de
fitxes. Però abans d'això, destacar que a l'inici de cada treball seria interessant presentar
una breu introducció del tema amb algun vídeo o història breu, de manera que fem
reflexionar el nen sobre la qüestió a tractar. És per això que en la mesura del possible
seria interessant poder comptar amb algun suport tecnològic a l'hora de treballar, encara
que aquest no serà imprescindible i les fitxes es poden treballar independentment.
Els capítols que treballem segueixen un procés de degradació de menys vinculació a
major vinculació amb l'autisme per poder comprendre de què tracta el trastorn. Per això
és important respectar el fet de treballar tots ells per generar el mínim impacte emocional
negatiu i facilitar la comprensió de l'TEA
.
- Les diferències a l’exterior o aspecte físic de les persones
A primera vista pot semblar que les fitxes són molt bàsiques en aquest capítol depenent
del nivell de capacitat que tingui el nen. No obstant això, cal començar per aquí per crear
una base sobre la qual estructurar la resta de treball. En el cas que a l'infant li siguin fitxes
molt fàcils, es recomana que siguin capaços de fer una reflexió sobre el que significa ser
diferent i que expliquin si coneixen algú a qui rebutgin pel mateix motiu (sempre centrantnos en aspecte físic per ara).
És important poder extreure conclusions de cada fitxa. Per exemple, a la fitxa del dibuix
preguntem què canviaria la nena o nen del seu cos. Si ens respon que canviaria alguna
cosa del seu físic pot significar que aquest aspecte estigui danyant la seva autoestima.
Normalment un nen o nena sol respondre que s'afegiria coses fantasioses com ales, una
cua de sirena, etc.

- Les diferències a l’interior
Les fitxes de l'interior les separem en tres blocs: les coses que ens agraden, les coses que
se'ns donen bé i el que sentim.
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A les fitxes que parlen de les coses que ens agraden, per començar hem de prestar especial
atenció a amb qui es compara. Si el nen tendeix a comparar-sempre amb la mateixa
persona, o amb un nombre molt reduït de persones, indicarà que probablement hi hagi un
problema a nivell social. De vegades, els nens amb autisme poden fixar-se en un únic
amic, germà o cosí que tinguin com a referent i els pot ser difícil flexibilitzar a l'hora de
comparar-se amb altres persones.
En la mateixa línia de conèixer a l'infant, veure què dibuixa com a cosa que més li agrada
ens pot indicar pistes sobre quin és el seu interès especial i comparar-lo amb lo normatiu.
És característic de l'autisme que hi hagi interessos restringits que poden causar una
disfuncionalitat social, així que d'aquesta manera podem fer una millor anàlisi del que li
agrada a l'infant.
Pel que fa a les fitxes de les coses que se'ns donen bé, la primera activitat en la qual ha
d'indicar el que fa bé i no tan bé a l'escola i a casa, ens dóna pistes sobre el seu
autoconcepte. A més, és interessant veure la comparació per veure si es valora de la
mateixa forma en tots dos àmbits, si es sent igual de reforçat en els dos ambients, etc. A
continuació, trobem una fitxa del mateix format per veure si el seu autoconcepte
coincideix amb el que els altres pensen d'ell. Això últim és interessant per veure si tot i
que no hi hagi un autoconcepte baix, sí hi ha un risc latent al no sentir-se valorat per una
manca de reforç positiu o de percepció del mateix.
La següent fitxa, és merament explicativa i es recomana iniciar un diàleg amb el nen per
tal que entengui que a vegades no som entesos i que tots tenim punts febles i punts forts.
És important que el nen comprengui que no a tots se'ns donen bé les mateixes coses i que
no passa res si alguna cosa li surt malament. Posteriorment li fem ordenar cinc talents
propis per acabar la fitxa de forma positiva, sempre és important acabar cada fitxa i cada
sessió de manera que es vegi la part bona de cada cosa.
Per acabar amb les fitxes del nostre interior, es planteja una activitat de retallables. El nen
ha de retallar i enganxar a la silueta presentada aquells atributs amb els quals se sent
identificat. És molt important que li deixem triar i no donem pistes per ajudar a decidir
què ha de retallar. A vegades el que veiem com a realitat no és el que l'altra persona sent,
així que hem de tenir cura en no interferir en la seva decisió perquè l'activitat ens resulti
profitosa i puguem utilitzar-la per conèixer de quina manera es valora.
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- El funcionament del cervell
En vistes a poder comprendre l'autisme, cal que el nen primer comprengui com funciona
el cervell i per a què ens serveix. Altrament, quan diguem que el trastorn de l'espectre
autista està localitzat al cervell i que consisteix en un funcionament diferent del mateix,
serà molt confús per a ells.
Per fer l’explicació del cervell es comença utilitzant una analogia amb l'ordinador perquè
s'entengui que el cervell rep informació dels sentits, la processa i envia ordres. A
continuació, es fa un repàs dels sentits encarregats de fer arribar informació al cervell. A
més de les activitats que apareixen a les fitxes, és interessant poder treballar amb el Power
Point creat per reforçar l'aprenentatge d'aquests conceptes i que podeu trobar a la web.
Un cop entès el funcionament del cervell, ens centrem en entendre que no sempre el que
pensem és cert i que de vegades ens podem equivocar. Per fer-ho es presenta un efecte
òptic i es recomana buscar amb el nen altres a internet. És una activitat que els deixa
fascinats i, a més d'aprendre, ens serveix per fer més amenes les activitats.
Finalment, es presenta una altra activitat de retallables similar a la que vam veure en
l'apartat de la personalitat. Aquest cop el nen ha de retallar les coses que se li donen millor
al seu cervell, ja que no hi ha dos cervells iguals, igual que no hi ha dues persones iguals.
Cal destacar que la fitxa que presentem com a exemple ha estat personalitzada per a un
nen en concret, pel que es recomana, en realitzar aquesta activitat amb un altre nen o nena,
fer una fitxa nova per a cada cas.

- La diferència entre malaltia i trastorn
En aquest capítol es tracta que el nen o nena sigui capaç de comprendre la diferència entre
una malaltia i un trastorn. L'objectiu és crear consciència sobre el concepte de trastorn
perquè ho vegi com una cosa que genera una identitat, que fa la persona diferent, però
que no és negatiu. Per això s'il·lustren alguns exemples de persones amb trastorns físics
que han tingut un gran èxit a la vida. Ens hem d'assegurar que el nen a l'acabar les fitxes
d'aquest capítol no té una actitud negativa cap a les persones amb una dificultat, en cas
contrari no estarà preparada per acceptar un diagnòstic com l'autisme.
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També ha de ser conscient de la necessitat d'adaptacions i esforç que requereix un trastorn
per poder tenir una vida normal. D'aquesta manera, si ho comprèn, serà més fàcil que
posteriorment no rebutgi ajudes, sinó que s'esforci a millorar les seves competències
socials i comunicatives i la seva flexibilitat.

- El trastorno de l’espectre autista
Arribats a aquest punt, hem de tenir en compte la sensibilitat de tractar aquest tema. De
manera gairebé segura, aquestes fitxes requeriran més temps de treball que altres capítols.
Primer per l'abstracte de l'autisme en ésser una cosa que no es veu i segon per la necessitat
d'avançar a poc a poc per no provocar un impacte emocional negatiu. Es suggereix
utilitzar molt més diàleg en aquestes fitxes i prendre temps perquè el nen reflexioni i
pensi. És aconsellable fins i tot allargar la temporalització el que sigui necessari, intentant
no precipitar-nos a l'hora de donar aquesta informació.
Per crear consciència del propi TEA, aquest material està pensat de manera que el nen ho
vagi descobrint ell sol i no se li comuniqui directament. Mitjançant una fitxa haurà de
marcar algunes característiques que li representin (la fitxa ha estat personalitzada per a
un nen en concret, donada l'heterogeneïtat de casos i les idiosincràsies pròpies pel que per
treballar en un altre cas es recomana adaptar les fitxes) i després, en les següents fitxes,
coneixerà els trets típics de l'autisme, veient que molts d'ells són coincidents a la seva
persona. D'aquesta manera, la idea és poder iniciar un diàleg socràtic mitjançant el qual
el nen es pugui reconèixer dins de l'espectre. És possible que verbalment no ens ho
comuniqui, però això no vol dir que no s'hagi adonat. Aquí és important l'ull clínic per
veure si té sospita de què està passant i donar-li una última empenta al fet que ho manifesti
o seguir treballant per comunicar directament recolzant-nos en totes les fitxes que ell ha
realitzat.

CAIDF

MONTCADA

TOTS SOM DIFERENTS I JO SÓC…
NOM:

FOTO
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L’EXTERIOR
QUÈ ÉS L’EXTERIOR DE LES PERSONES?

DIBUIXA’T I EXPLICA COM ETS

QUÈ CANVIARIES DEL TEU COS?
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JUGA A COMPARAR-TE:

MÉS BAIX QUE JO

ALTURA

MÉS ALT QUE JO

MÉS PRIM QUE JO

PES

MÁS PESAT QUE JO

MÉS PETIT QUE JO

NÚMERO DE PEU

MÉS GRAN QUE JO

MÉS CLAR QUE JO

COLOR DEL CABELL

MÉS FOSC QUE JO
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COSES EN COMÚ AMB CADA PERSONA ESMENTADA A LES COMPARACIONS ANTERIORS:
PERSONA

ENS ASSEMBLEM EN…

NO HI HA DOS PERSONES EXACTAMENT IGUALS,
TOTS ENS DIFERENCIEM FINS I TOT A L’EMPRENTA DACTILAR!
AGAFA TINTA I COMPROVA-HO:
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PERO… LES PERSONES NO NOMÉS ENS DIFERENCIEM A L’EXTERIOR,
TAMBÉ A L’INTERIOR!

QUÈ ÉS L’INTERIOR DE LES PERSONES?

LES COSES QUE
ENS AGRADEN

INTERIOR

LES COSES QUE
SE'NS DONEN BÉ
ELS SENTIMENTS

TOT EL QUE FORMA EL NOSTRE INTERIOR, CONFORMA LA PERSONALITAT.

QUINES COSES M’AGRADEN?
EL MEU FAVORIT
JOC

MENJAR

ASSIGNATURA

ESPORT

ANIMAL

PEL·LÍCULA

TAMBÉ LI AGRADA A...
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QUINES COSES NO M’AGRADEN?
NO M’AGRADA

LI AGRADA A...

JOC

MENJAR

ASSIGNATURA

ESPORT

ANIMAL

PEL·LÍCULA

TOTS TENIM INTERESSOS DIFERENTS,
DIBUIXA EL QUE MÉS T’AGRADA…

A TOTS ENS AGRADEN COSES DIFERENTS, HEM DE RESPECTAR-HO…
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QUINES COSES SE’T DONEN BÉ?

SE’M DÓNA BÉ…

AL COLE

A CASA

EM COSTA MÉS…
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DIUEN QUE SE’M DÓNA BÉ...

AL COLE

A CASA

DIUEN QUE EM COSTA MÉS...
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EL QUE PENSEN DE MÍ POT NO COINCIDIR AMB EL QUE JO PENSO.

NO SÉ COM SÓC

NO M’ENTENEN

IGUALMENT, SEMPRE TENIM…
COSES QUE SE’NS DONEN
MOLT BÉ

COSES QUE ENS COSTEN
MÉS TREBALL

PUNTS FORTS

PUNTOS FEBLES

A PART DEL QUE FAIG AL COLE I A CASA… TINC ALTRES TALENTS,
HI HA PERSONES A LES QUE SE LI DÓNA BÉ LA MÚSICA, JUGAR A FÚTBOL, SABER
D’ANIMALS, BALLAR MOLT BÉ, PARLAR IDIOMES, FER MALABARS…

ORDENA 5 COSES QUE SE’T DONIN BÉ:
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COM SÓC EN EL MEU INTERIOR?

A MÉS DELS NOSTRES INTERESSOS I CAPACITATS, EL NOSTRE INTERIOR TAMBÉ ÉS…

LA MEVA PERSONALITAT I EL MEU CARÀCTER!
RETALLA LES PARAULES QUE CREUS QUE ET DEFINEIXEN MILLOR I ENGANXA-LES A LA SILUETA
PER MOSTRAR COM ÉS LA TEVA PERSONALITAT.
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ACOSTUMO A ESTAR
TRIST

SÓC NERVIÓS

SÓC BON ESTUDIANT

M’AGRADA
COMPARTIR

SOY TOSSUT

SÓC GRACIÓS

SÓC QUEIXICA

SÓC BO

EM BARALLO AMB
ELS ALTRES

SÓC ALEGRE

M’ENFADO MOLT

M’AGRADA ESTAR SOL

SÓC SIMPÀTIC

SÓC DOLENT

AJUDO ALS ALTRES

SÓC PESAT

TINC BONES IDEES

TINC MOLTS AMICS
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SI EL NOSTRE EXTERIOR ES ÚNIC I EL NOSTRE INTERIOR ES ÚNIC,

TOTS SOM DIFERENTS I ESPECIALS
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TOTS SOM DIFERENTS EN EL NOSTRE EXTERIOR, HO VEIEM AMB ELS NOSTRES ULLS…

PERÒ… PER QUÈ CREUS QUE SOM DIFERENTS A L’INTERIOR?

EL QUE FA QUE TOTS TINGUEM DIFERENTS GUSTOS, HABILITATS I CARÀCTER ES UNA COSA
QUE TENIM TOTS.
SAPS QUÈ ÉS?

UNA PISTA:
ÉS EL QUE ENS FA PENSAR!
(Si no ho saps, mira la següent pàgina per a descobrir-lo…)
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ÉS EL CERVELL!!!
D’ELL DEPÈN QUE ALGUNA COSA SE’NS DONI BÉ O ENS AGRADI…

FUNCIONA AIXÍ…

REP INFORMACIÓ
¿QUÉ HACE
EL
CEREBRO?

PENSA
ENVIA RESPOSTA

FUNCIONA COMO UN ORDINADOR:

REP ELS
MISSATGES

PENSA

DÓNA UNA
RESPOSTA
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EL CERVELL REP LA SENYAL ENVIADA PELS SENTITS…

SENTITS

ESCRIU EL NOM DE CADA SENTIT.
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SENYAL DEL
GUST

PENSO

SENYAL DEL
TACTE

PENSO

SENYAL DEL
OLFACTE

PENSO

SENYAL DE LA
VISTA

PENSO

SENYAL DE
L’OÏDA

PENSO

MENJAR

TOCAR

OLORAR

VEURE

ESCOLTAR
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POSA-HO A PROVA:
REBO SENYAL

PENSO

ENVIO ORDRE

Toco una cosa calenta

Em cremo

Trec la mà

Escolto el meu nom

Em volen dir quelcom

Em giro

Veig una porta

Vull entrar

Obro

*Tasca en PowerPoint
MARCA L’OPCIÓ CORRECTA.
QUÈ HA FET EL CERVELL AQUÍ?

REBRE, PENSAR O ENVIAR

Veig que ve un cotxe

REP

-

PENSA

-

ENVIA

Crec que el meu pare arriba tard

REP

-

PENSA

-

ENVIA

Salto

REP

-

PENSA

-

ENVIA

Dic el meu nom

REP

-

PENSA

-

ENVIA

Escolto el meu nom

REP

-

PENSA

-

ENVIA

CADA DIA REBEM, PENSEM I ENVIEM INFORMACIÓ PER:

APRENDRE, RESOLDRE PROBLEMES I ACORDAR-NOS DE COSES!
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EL CERVELL ES MÉS RÀPID QUE L’ORDINADOR,
PERÒ HI HA COSES PER LES QUE TÉ DIFICULTAT I ENS FA EQUIVOCAR-NOS…

QUINA LÍNIA ÉS MÉS LLARGA?

CERCA MÉS EFECTES ÒPTICS A INTERNET

A CADA CERVELL HI HA COSES QUE SE LI DONEN MILLOR QUE ALTRES…
QUINES COSES SE LI DONEN MILLOR AL TEU CERVELL? RETALLA I ENGANXA PER ORDRE!
1

2

3

1.

2.

3.

4

5

6

4.

5.

6.
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LLEGIR

APRENDRE DINOSAURIS

MATEMÀTIQUES

IMAGINAR

PARLAR IDIOMES

AJUDAR

FER AMICS

SABER DE DRAGONS

UTILIZAR L’ORDINADOR

PARLAR EN PÚBLIC

COMPARTIR COSES

SER ALEGRE
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¡PER MILLORAR, EL CERVELL HA D’ENTRENAR!

ENTRENAR EL CERVELL ES ESFORZAR-SE EN APRENDRE
COM HEM VIST, EL CERVELL ENS AJUDA A FER TOT EL QUE FEM…

ALTRES PARTS DEL NOSTRE COS TAMBÉ SÓN IMPORTANTS PER FER COSES.
SAPS QUINES SÓN?
ACCIONS
VEURE UNA PELÍCULA

DIR ADÉU

ESCOLTAR MÚSICA

AGAFAR UNA AMPOLLA

CAMINAR

NECESSITO…

CAIDF

MONTCADA

UNA MALALTIA
QUAN ALGUNA COSA NO
FUNCIONA AL NOSTRE COS
POT HAVER...

UNA DIFICULTAT QUE ES DIU
TRASTORN

UNA MALALTIA ENS IMPEDEIX FER COSES, PERÒ NORMALMENT ES POT CURAR:

HAS ESTAT MALALT? QUÉ ET VA PASSAR?

UN TRASTORN TAMBÉ ENS DIFICULTA LES COSES, PERÒ NO ES POT CURAR:
POT SER UNA PERSONA A LA QUE LI FALTA UNA MÀ, UNA CAMA, UNA PERSONA CEGA, UNA
PERSONA SORDA, ETC.

CAIDF

MONTCADA

CONEIXES ALGUNA PERSONA AMB UN TRASTORN?

SI LA CONEIXES… CREUS QUE ÉS PITJOR QUE LA RESTA?

QUAN UN TRASTORN O MALALTIA FA DIFÍCIL LA NOSTRA VIDA,
ES BUSQUEN AJUDES I ES DESENVOLUPEN HABILITATS DIFERENTS:
DIFICULTAT

NO MOURE LES CAMES

NO VEURE

NO ESCOLTAR

AJUDES I HABILITATS

CAIDF

MONTCADA

LES PERSONES A VEGADES NECESSITEN AJUDA PER APRENDRE I PER A VIURE…
APRENEN LES MATEIXES COSES, PERÒ D’UNA ALTRE MANERA…
.
PER EXEMPLE, UN CEC NO VEU LES PÀGINES PER A ESTUDIAR LES PLANTES.
LLAVORS LES TOCA I LES OLORA

I L’ENTORN S’ADAPTA A LA SEVA VIDA… POR EXEMPLE:

RAMPES

SEMÀFORS AMB SO

A CLASSE… ALGUNS NECESSITEN AJUDA ESPECIAL.

AIXÍ ÉS MÉS FÀCIL APRENDRE!

CAIDF

MONTCADA

LES PERSONES AMB UN TRASTORN TINDRAN MÉS DIFICULTAT PER FER ALGUNES COSES…
PERÒ PODEN SER MOLT BONS PER ALTRES…

STEVIE WONDER, CANTANT MOLT FAMÓS  ÉS CEC

JESÚS VIDAL, ACTOR GUANYADOR D’UN GOYA  ÉS CEC

STEPHEN HAWKING, CIENTÍFIC  TOT I LA MALALTIA, UNA DE LAS PERSONES AMB MÉS ÈXIT
DEL MÓN GRÀCIES A LA SEVA INTEL·LIGÈNCIA
HI HA MOLTS EXEMPLES MÉS, CERCA UN A INTERNET I POSA’L AQUÍ.

CAIDF

MONTCADA

LES PERSONES AMB UN TRASTORN NO SÓN PITJORS

SÓN DIFERENTS!

PODEN SER MILLORS QUE ALTRES EN MOLTES COSES!

CAIDF

MONTCADA

EN ELS TRASTORNS ALGUNA COSA DEL NOSTRE COS FUNCIONA DIFERENT.

L’AUTISME
ÉS UN TRASTORN…
…EN EL QUE EL CERVELL FUNCIONA DIFERENT.

SI RECORDEM COM FUNCIONA EL CERVELL:

LA PERSONA AMB
AUTISME TÉ
TAMBÉ REP MISSATGES, PENSA I DÓNA RESPOSTA.
PERO PENSA DIFERENT

UN CERVELL ESPECIAL

CAIDF

MONTCADA

COM CREUS QUE ES POT SENTIR LA PERSONA AMB AUTISME PER SER DIFERENT?

CAIDF

MONTCADA

LES PERSONES AMB AUTISME

A VEGADES NO ENTENEN ELS DEMÉS

I ELS DEMÉS NO ENTENEN A LES PERSONES AMB AUTISME PERQUÈ SÓN DIFERENTS

A LES PERSONES AMB AUTISME ELS PASSEN ALGUNES COSES NO AGRADABLES…

ELS HI COSTA FER
AMICS NOUS

SÓN TOSSUTS

ELS ESCULLEN
ÚLTIMS PER JUGAR

NO ELS HI AGRADEN
LES AGLOMERACIONS

ELS HI COSTA ESTAR
ATENTS

NO SÓN BONS PER
PARLAR EN PÚBLIC

LI MOLESTEN ELS
SOROLLS FORTS

PODEN PENSAR QUE
SÓN ESTRANYS

NECESSITEN AJUDA
PER ESTUDIAR

CAIDF

MONTCADA

PERÒ LES PERSONES AMB AUTISME SÓN MOLT BONES PER ALGUNES COSES…

TENEN MOLTA
IMAGINACIÓ

SÓN BONS PER A LES
MATES

SABEN MOLT
D’ALGUNES COSES

S’ESFORCEN EN FER BÉ
COSES QUE LI
AGRADEN

TENEN MOLT BONA
MEMÒRIA

SON BONS AMICS

SÓN MOLT
ORDENATS

TENEN RESPECTE

SÓN MOLT SINCERS

CAIDF

MONTCADA

DE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA CON UNA X LAS QUE TIENES TÚ:

SÓC SINCER

EM MOLESTEN LES
AGLOMERACIONS

NECESSITO AJUDA
PER ESTUDIAR

EM COSTA ESTAR
ATENT

EM MOLESTEN ELS
SOROLLS FORTS

SÓC TOSSUT

M’ESCULLEN DELS
ÚLTIMS PER JUGAR

TINC MOLTA
IMAGINACIÓ

M’ESFORÇO EN FER BÉ
LES COSES QUE
M’AGRADEN

SÓC BON AMIC

A VEGADES PENSO
QUE SÓC ESTRANY

SÓC BO A LES
MATEMÀTIQUES

SÉ MOLT D’ALGUNES
COSES

EM COSTA FER AMICS
NOUS

TINC MOLT BONA
MEMÒRIA

NO M’AGRADA
PARLAR EN PÚBLIC

SÓC RESPETUÓS

SÓC MOLT ORDENAT

HI HA ALIMENTS QUE
NO M’AGRADEN

EM COSTA DORMIR

CAIDF

MONTCADA

COM A TOTS ELS TRASTORNS… LA PERSONA AMB AUTISME NECESSITA AJUDA…
UTILIZA AUDÍFONS
LA PERSONA SORDA

LLEGEIX ELS LLAVIS

PER EXEMPLE:
PORTA BASTÓ I GOS GUIA
LA PERSONA CEGA

LLEGEIX AMB ELS DITS

PER EXEMPLE:

LA PERSONA AMB TRASTORN MOTOR

PER EXEMPLE:

LA PERSONA AMB AUTISME

QUINES AJUDES TÉ?

UTILITZA CADIRA DE RODES I RAMPES

CAIDF

MONTCADA

L’AUTISME FORMA PART DE L’INTERIOR D’UNA PERSONA,
L’AUTISME FORMA PART DE MÍ

NO HI HA 2 PERSONES IGUALS

TAMPOC HI HA 2 PERSONES AMB
AUTISME QUE SIGUIN IGUALS

TOTS SOM DIFERENTS!

L’AUTISME NO ES VEU AMB ELS ULLS

LES ALTRES PERSONES A VEGADES ES CONFONEN.
NECESSITEN APRENDRE MÉS SOBRE AQUEST TRASTORN,
I TÚ ELS POTS EXPLICAR MOLTES COSES DE COM ETS!

CAIDF

MONTCADA

ALGÚ AMB AUTISME ÉS…

MENYS BO PER
ALGUNES
COSES QUE
ALTRES

TAN BO PER
ALGUNES
COSES COM
ALTRES

MÉS BO PER
ALGUNES
COSES QUE
ALTRES

PER TANT, L’AUTISME NO ÉS BO O DOLENT
L’AUTISME FA A LES PERSONES DIFERENTS I ESPECIALS.

LES PERSONES AMB AUTISME PODEN
SER MILLORS EN MOLTES COSES

MOLTES PERSONES AMB ÈXIT TENEN AUTISME
I MOLTES PERSONES AMB AUTISME TENEN ÈXIT

