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RESUM 

La síndrome d’Asperger és un trastorn del desenvolupament que es basa principalment 

en deficiències persistents en la comunicació i interacció socials i en patrons restrictius i 

repetitius de comportament, interessos o activitats. Està present a la societat i s’inicia a la 

infància o adolescència i, per tant, la seva visibilització i valoració esdevenen 

fonamentals, així com una explicació i una intervenció adients, ja des d’edats 

primerenques.  

La psicoeducació constitueix una via útil i els contes un bon recurs per treballar amb els 

més petits. Per aquest motiu, en aquest treball es presenta un recull de contes infantils 

sobre aspectes tan importants com la diferència, el respecte, l’acceptació dels altres... i 

altres contes sobre el TEA en general i la SA més específicament. A més, s’ofereix 

l’elaboració pròpia d’un conte psicoeducatiu sobre la SA i diverses sessions amb diferents 

tipus d’activitats relacionades amb la temàtica. D’aquesta manera, es pretén aconseguir 

una comprensió del trastorn, alhora que més sensibilització i inclusió dels infants que 

presenten aquesta necessitat educativa especial.  

PARAULES CLAU 

Educació Infantil, TEA, síndrome d’Asperger, psicoeducació, conte. 
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ABSTRACT 

Asperger Syndrome is a developmental disorder that is based primarily on persistent 

impairments in communication and social interaction and on restrictive and repetitive 

patterns of behavior, interests, or activities. It is present in society and begins in childhood 

or adolescence and, therefore, its visibility and assessment are fundamental, as well as an 

adequate explanation and intervention, from an early age. 

Psychoeducation is a useful way and stories are a good resource to work with children. 

For this reason, this paper presents a compilation of stories for children on such important 

aspects as difference, respect, acceptance of others... and other stories about ASD in 

general and AS more specifically. In addition, it offers the own elaboration of a psycho-

educational story about the AS and several sessions with different types of activities 

related to the topic. In this way, the aim is to achieve an understanding of the disorder, as 

well as greater awareness and inclusion of children with this special educational need. 

KEY WORDS 

Early Childhood Education, ASD, Asperger Syndrome, psychoeducation, storytelling. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present document es centra en la psicoeducació de la síndrome d’Asperger mitjançant 

l’elaboració d’un conte infantil, a partir d’una investigació del panorama actual i un recull 

de contes relacionats amb la temàtica. Va dirigit especialment als infants del segon cicle 

d’Educació Infantil, concretament als que tenen 5-6 anys.  

 

1.1. Justificació 

Aquest treball és una clara defensa de l’educació i la vertadera inclusió de tots i totes i la 

igualtat de drets, independentment de les característiques de cadascú. Es centra en un 

alumnat amb NEE (necessitats educatives especials) per dos motius principalment. D’una 

banda, perquè cada vegada hi ha més població amb NEE, tal com indiquen López i 

Valenzuela (2015); i per l’altra banda, perquè cal parar-los una especial atenció, ja que 

són els que estan en major risc de segregació, marginació o fracàs escolar, així com afirma 

Echeita (2017). 

Més concretament va dirigit als nins i nines amb síndrome d’Asperger, tenint en compte 

que tot i ser un trastorn del qual es té bastant informació, encara falta molt per aconseguir 

una comprensió exhaustiva i definitiva d’aquest (Artigas, 2000).  

En referència a la prevalença, l’Organització Mundial de la Salut (OMS; Trastornos del 

espectro autista, 2019) estima que un de cada 160 infants té un TEA, tot i que apunta que 

altres estudis indiquen una xifra superior. Més específicament de la síndrome d’Asperger, 

l’US Department of health and human services (2012) ja avisa que la prevalença d’aquest 

trastorn no està ben establerta. Tot i així, s’han realitzat diversos estudis al respecte, 

sobretot a partir dels 8 anys. Un d’ells, el qual estudia una mostra espanyola d’infants 

preescolars, declara que el 2’3 - 2’7% dels infants de 3 anys presenten aquest trastorn, el 

1’8 -  5’9% dels de 4 anys i el 2’3 - 3’6% dels de 5 anys. El que sí afirmen és que la 

síndrome d’Asperger es dona més en persones del sexe masculí que no del femení (Araújo 

et al. 2012). 
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L’aportació d’aquest treball també va encaminada a la visibilització i valoració del 

trastorn, fent-lo més present sobretot per als més petits. Alhora, pretén servir d’explicació 

i aportar informació rellevant del trastorn, d’una manera clara, senzilla i adient per la seva 

edat, per així arribar a una major i millor comprensió. En definitiva, la intenció és 

aconseguir, ja des d’edats primerenques, més sensibilització i intervenció en referència a 

la persones que presenten la síndrome d’Asperger. 

La psicoeducació es pren com una via factible per poder aconseguir aquestes fites per la 

seva flexibilitat, ja que es pot adaptar a diferents condicions i problemàtiques que són 

complicades d’explicar i gestionar (Moretta i Yánez, 2018). També perquè la 

psicoeducació és una coadjuvant en el tractament de trastorns mentals i, a més, compta 

amb el suport de diverses investigacions empíriques que demostren la seva eficàcia 

(Bedoya i Builes, 2006).  

El recurs escollit per a la proposta d’intervenció és el conte perquè, tal com comenta 

González (2006), és un dels recursos més utilitzats pels mestres d’Educació Infantil, des 

d’una doble perspectiva: per una banda, és una de les eines més grans per la transmissió 

de valors i, per una altra banda, el seu caràcter lúdic fa que sigui un instrument de plaer, 

potenciador de la imaginació i la creativitat. A més, Arango declara fermament que “el 

libro se ha convertido a través del tiempo en un mediador entre el aprendizaje y el ser 

humano” (2014, p. 25). 

De fet, un bon llibre té un gran valor educatiu per l’infant, per diversos motius: pel 

desenvolupament del llenguatge i del gust per l’estètica, pel coneixement del món i l’amor 

cap aquest i per la formació del seu caràcter i esperit cívic (López, 1966).  

 

1.2. Marc teòric 

1.2.1. Síndrome d’Asperger  

A principis del segle XX, Bleuer va ser qui va introduir el terme “autisme” en la literatura 

científica, per a referir-se a conductes d’evasió o fugida de persones amb esquizofrènia. 

El 1943 el psiquiatra austríac Leo Kanner va ser qui va identificar per primera vegada el 
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que avui coneixem com a autisme, descrit com a trastorn específic que va denominar 

“autisme infantil”. Va ser a partir d’un estudi que va realitzar a 11 infants que presentaven 

una patologia diferent a les explicades fins el moment. Per això l’autisme també és 

conegut amb el nom de síndrome de Kanner (Navas i Pérez, 2011). 

Un any després, el 1944, el pediatra i psiquiatra austríac Hans Asperger va descriure per 

primera vegada el trastorn de l’espectre autista associat a la síndrome d’Asperger (a partir 

d’ara, SA), però li otorgà el nom de “psicopatia autística” (Lledó, Lorenzo i Pomares, 

2011). Va ser a causa d’un estudi que va realitzar a uns infants autistes que presentaven 

certes característiques diferents a altres persones autistes, com elevades puntuacions de 

CI, absència de retràs en les habilitats del llenguatge, estil de discurs pedant, memòria 

excel·lent (especialment pels detalls)... entre d’altres. No obstant això, les investigacions 

i treballs d’Asperger no varen tenir tanta difusió ni reconeixement en la comunitat 

científica com els de Kanner, fins el 1981, que la psiquiatra britànica Lorna Wing rescata 

de l’anonimat.  

A més, aquesta autora va crear allò conegut com Tríada de Wing (veure Figura 1), que fa 

referència al conjunt d’àrees afectades de les persones amb TEA, és a dir, una sèrie de 

símptomes basats en una tríada de trastorns. El grau de gravetat, forma i edat d'aparició 

de cadascun dels criteris variarà d'un individu a un altre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tríada de Wing (Wing, 1993) 
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No és fins l’any 1994 que la síndrome d’Asperger es considera com a entitat diagnòstica 

al Diagnostic and statistical manual of mental disorders del American Psychiatric 

Association (APA), en la seva quarta edició (DSM-IV) (Navas i Pérez, 2011).   

L’American Psychiatric Association (APA) en el seu Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders (DSM) inclou el trastorn d’Asperger, tot i que amb diferent 

classificació i nomenclatura en les darreres edicions (APA, 2013).  

El DSM-IV inclou el trastorn d’Asperger en els trastorns de l’inici de la infància o 

l’adolescència, concretament dins dels trastorns generalitzats del desenvolupament, on 

també es situen el trastorn de Rett, el trastorn desintegratiu infantil i el trastorn 

generalitzat del desenvolupament no especificat (APA, 1994). En canvi, el DSM-V 

engloba tots aquests dins els trastorns del desenvolupament neurològic i amb el nom de 

trastorns de l’espectre autista (TEA), però sense categoria individual i específica. Els 

quatre trastorns anteriorment citats són TEA i, en cas de que vagin associats a una altra 

afecció, s’ha de concretar. Per tant, el trastorn d’Asperger passa a anomenar-se, segons 

aquesta darrera edició del manual, trastorn de l’espectre autista associat a la síndrome 

d’Asperger (APA, 2013).  

Actualment, tot i que no hi ha una única definició i explicació de la síndrome d’Asperger, 

sí que existeixen uns trets característics que conformen la base d’aquest trastorn, i que, 

de fet, són les característiques principals del TEA en general. Tal com explica l’APA en 

la darrera edició del Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-V), 

aquests factors són (APA, 2013): “deficiencias persistentes en la comunicación social y 

en la interacción social en diversos contextos” (Criteri A) i “patrones restrictivos y 

repetitivos de comportamiento, intereses o actividades” (Criteri B) (veure Taula 1). Tant 

en el Criteri A com en el Criteri B, hi ha diferències en el gravetat i el tipus de deficiències, 

abastant així un ampli ventall de possibilitats i combinacions (APA, 2013). 

 

 

 



10 

 

Taula 1. Característiques que defineixen el TEA (DSM V; APA, 2013) 

Criterios Aspectos característicos Ejemplos 
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Deficiencias en la 

reciprocidad socioemocional 

 

Pueden variar desde un acercamiento social 

anormal y fracaso de la conversación normal en 

ambos sentidos pasando por la disminución en 

intereses, emociones o afectos compartidos hasta 

el fracaso en iniciar o responder a interacciones 

sociales. 

Deficiencias en las conductas 

comunicativas no verbales 

usadas en la interacción 

social 

Pueden variar desde una comunicación verbal y no 

verbal poco integrada pasando por anomalías del 

contacto visual y del lenguaje corporal o 

deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, 

hasta una falta total de expresión facial y de 

comunicación no verbal. 

Deficiencias en el desarrollo, 

mantenimiento y 

comprensión de las relaciones 

Pueden variar desde dificultades para ajustar el 

comportamiento en diversos contextos sociales 

pasando por dificultades para compartir juegos 

imaginativos o para hacer amigos, hasta la 

ausencia de interés por otras personas. 
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Movimientos, utilización de 

objetos o habla estereotipados 

o repetitivos 

 P. ej.: estereotipias motoras simples, alineación de 

los juguetes o cambio de lugar de los objetos, 

ecolalia, frases idiosincrásicas). 

Insistencia en la monotonía, 

excesiva inflexibilidad de 

rutinas o patrones ritualizados 

de comportamiento verbal o 

no verbal 

P. ej.: gran angustia frente a cambios pequeños, 

dificultades con las transiciones, patrones de 

pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad 

de tomar el mismo camino o de comer los mismos 

alimentos cada día. 

Intereses muy restringidos y 

fijos que son anormales en 

cuanto a su intensidad o foco 

de interés 

P. ej.: fuerte apego o preocupación por objetos 

inusuales, intereses excesivamente circunscritos o 

perseverantes. 

Hiper- o hipoactividad a los 

estímulos sensoriales o 

interés inhabitual 

P. ej.: indiferencia aparente al dolor/temperatura, 

respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, 

olfateo o palpación excesiva de objetos, 

fascinación visual por las luces o el movimiento. 
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En el DSM-V s’indiquen 3 nivells de gravetat del TEA: grau 1: necessita ajuda, grau 2: 

necessita ajuda notable i grau 3: necessita ajuda molt notable (APA, 2013). Aplicant 

aquests nivells de gravetat, de Giambattista et al. (2018) van realitzar una investigació 

sobre infants amb TEA d’alt funcionament i infants amb SA, i finalment van concloure 

que el 95% dels que tenien SA eren classificats en el nivell/grau 1. Per això, la SA moltes 

vegades és considera com un TEA de baixa gravetat o de nivell 1.  

El que diferencia la síndrome d’Asperger és que no s’observen retards cínicament 

significatius ni del llenguatge, ni del desenvolupament cognoscitiu, ni del 

desenvolupament d'habilitats d'autoajuda pròpies de l'edat del subjecte. No obstant això, 

sí que es pot observar malaptesa o retard motors, ja des de la infantesa (APA, 1994). 

Lledó et al. (2011) també destaquen altres característiques típiques de les persones amb 

SA: presenten un pensament molt visual, precís i lògic, res abstracte, centrat en els detalls; 

tenen una memòria selectiva; la seva atenció i motivació està íntimament relacionada amb 

els seus centres d’interès i presenten dèficits en funcions cognitives (dificultat o 

incapacitat per planificar, organitzar i executar).  

És imprescindible que les alteracions que presenta el subjecte no s'expliquin millor per 

un altre trastorn, com el retard global de desenvolupament o el trastorn del 

desenvolupament intel·lectual (APA, 1994, 2013). 

Una altra qüestió a tenir en compte sobre la SA és que els símptomes apareixen durant 

les primeres fases del desenvolupament, tot i que no es manifestin totalment (APA, 1994, 

2013). Pel que fa a la simptomatologia en edats primerenques, Morales et al. (2013) ja 

apunten que hi ha pocs treballs relacionats amb els símptomes de TEA més presents en 

els preescolars. A més, aquests autors sostenen que les diferents manifestacions poden 

ser molt variables segons cada persona, ja que no tots els infants amb TEA mostren els 

mateixos símptomes ni amb la mateixa intensitat.  

En referència a l’estabilitat i permanència de la SA, el trastorn segueix un curs continu i 

està present durant tota la vida. En aquest sentit, cal indicar que les diverses àrees (com 

la social i la laboral) es veuen afectades i sofreixen un deteriorament clínicament 

significatiu degut als símptomes (APA, 1994, 2013). 
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D’altra banda, l’Organització Mundial de la Salut en la dècima edició de la seva 

Clasificación internacional de enfermedades (CIE-10), també recull aquest trastorn però 

amb el nom de síndrome d’Asperger. Allà, proposa criteris i codis diagnòstics 

pràcticament iguals que al DSM-IV (OMS, 1990). 

A l’àmbit educatiu és molt important la detecció primerenca de trastorns. Pel que fa als 

primers símptomes de TEA o SA que apareixen a la infància, Gadow, Devincent, 

Pomeroy i Azizian (2005) trobaren més compulsions, tics (vocals i motors), trastorn 

negativista desafinant, fòbia específica i fòbia social en els nins/es més grans, en l’estudi 

que realitzaren a un grup d’infants amb TEA. Aquests autors també puntualitzen que 

tengueren una major coexistència de símptomes de Trastorn de Dèficit d'Atenció i 

Hiperactivitat (TDAH). De fet, Gillberg i Billstedt (2000) defensen aquesta idea, afirmant 

que existeix una simptomatologia d’hiperactivitat en els primers anys d’infants amb TEA. 

D’altra banda, López-Frutos, Sotillo, Tripicchio i Campos (2011) expliquen que aquests 

nins/es també mostren majors alteracions ens les funcions atencionals, en l’eficàcia 

d’aquestes.  

Finalment, s’ha de tenir en compte, sobretot en l’àmbit educatiu, que la SA es considera 

una necessitat educativa especial (NEE), partint de l’explicació aportada anteriorment i 

seguint la definició del concepte que aporten López i Valenzuela (2015):  

(...) Por "una amplia variedad de razones" muestra dificultades mayores en 

comparación al resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que le 

corresponden de acuerdo con su edad o curso y requiere para compensar estas 

dificultades, apoyos extraordinarios y especializados, que de no 

proporcionárselos limitan sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo. 

 

1.2.2. Psicoeducació 

Inicialment, el terme de psicoeducació va començar a utilitzar-se ens els anys 70 i 80 en 

l’àmbit sanitari, per tractar a pacients amb esquizofrènia i als familiars d’aquests. Es 

tractava d’un conjunt de tècniques educatives per oferir-los informació amb l’objectiu de 

complementar la farmacoteràpia i reduir la disfuncionalitat i la recaiguda (Zapata, Rangel 
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i García, 2015). No obstant això, més endavant es va fer extensible i aplicable a persones 

que tenen altres malalties mentals o trastorns (Cuevas i Moreno, 2017). 

Actualment s’estan desenvolupant una gran nombre d’intervencions psicoeducatives a 

persones que presenten TEA. Alguns exemple serien: Early Intensive Behaviour 

Intervention (EIBI), Naturalistic Teaching, Developmental Social-Pragmatic, TEACCH 

(Treatment and Education of Austistic and Communication Handicapped Children), 

SCERTS (Social-Communication, Emotional Regulation and Transactional Support), 

The LEAP program … entre molts d’altres (IIER, 2009).  

En els darrers anys, s’ha intentat definir i establir les bases de la psicoeducació. Segons 

Bregman (2006), consisteix en una intervenció psicològica dirigida a facilitar 

l’aprenentatge sobre diverses dificultats tant comportamentals com emocionals. En aquest 

sentit, afegeix que “la psicoeducación implica brindarle al paciente información 

detallada y sistematizada sobre el origen de sus síntomas, de los mecanismos que los 

sostienen, y de las posibles consecuencias de los mismos. (...) Ofrece una nueva 

comprensión del sufrimiento y su funcionamiento” (Bregman, 2006, p. 136-137). A més, 

l’autora explica que la informació donada s’ha de presentar de manera apropiada i ha de 

ser comprensiva i significativa a les necessitats del pacient. Zapata et al. (2015) segueixen 

la mateixa línia, definint la psicoeducació com el lliurament sistemàtic i estructurat 

d'informació sobre la malaltia i el seu tractament. Aquests autors també afirmen que la 

intervenció psicoeducativa respon a les necessitats dels pacients. Rascón, Hernández, 

Casanova, Alcántara & Sampedro (2011) indiquen que no tan sols aclareix la visió de les 

causes i els efectes de la malaltia, sinó que a més, enriqueix aquesta visió. 

Però no només es tracta de donar informació sobre la malaltia, també d’oferir estratègies 

per gestionar les dificultats. D’aquesta manera el pacient, a més d’estar informat i 

comprendre millor el que li succeeix, té l’oportunitat de desenvolupar i enfortir les pròpies 

capacitats per fer front a situacions particulars. En conseqüència, el coneixement i la 

consciència són considerats com a grans recursos per afrontar dificultats i tenir un major 

control sobre les conductes (Bregman, 2006). 
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A més a més, gràcies a la psicoeducació la persona té un menor sentiment d'incapacitat i 

es potencia la seva descàrrega física, emocional i social d'angoixa, temor, malestar…entre 

altres aspectes (Rascón et al. 2011). 

Anteriorment a l’apartat de justificació s’ha fet referència a diverses investigacions 

empíriques que demostren l’eficàcia de la piscoeducació, segons Bedoya i Builes (2006). 

La Fundación de Investigación de Ciencias Cognitivas Aplicadas (Fundación ICCAP) 

també va dur a terme un estudi a un grup de pacients amb ansietat i els participants 

defensen la seva millora (Bulacio, Vieyra i Mongiello, s.d.). A més, els resultats obtinguts 

destaquen la importància de la psicoeducació, afirmant que “puede utilizarse como un 

potenciador de las distintas instancias del tratamiento de los trastornos mentales (…), es 

un proceso que puede orientarse a la psicopatología o a las personas en general” 

(Bulacio et al., s.d.). Per tant, la psicoeducació es pot orientar i destinar no només cap als 

pacients, sinó també els seus familiars i fins i tot als companys de classe. Aquesta 

psicoeducació pot ser més complicada en edats primerenques, per això en nins més petits 

es pot suportar amb la ferramenta del conte, que pot fer que el missatge i l'enteniment 

sobre el trastorn propi, d'un familiar o d'un company s'assoleixi. 

 

1.2.3. Contes infantils 

“Los cuentos infantiles nacen hace más de cuatro mil años, como una necesidad del 

hombre de comunicar; su intención ha sido desde siempre relatar historias, narrar 

anécdotas, describir sueños o dar a conocer experiencias personales del autor” (Arango, 

2014). En aquest sentit, Moretta i Yánez (2018) afegeixen que també ha estat una manera 

d’entretenir-se i distreure’s, i que estaven basats en les costums i tradicions de cada 

cultura. Expliquen que eren de fàcil comprensió, amb l’objectiu de transmetre una 

moralitat i, inicialment, de transmissió oral. Tot i que apunten que no existeix una precisió 

temporal com a gènere literari, Márquez (2017) indica que va arribar un moment que els 

contes es van transformar en un gran tresor per la infància, els contes que en un principi 

anaven destinats a adults. L’autor assegura que va començar a perfilar-se la literatura 

infantil amb la recopilació de contes de tradició oral realitzada per Charles Perrault, els 

germans Grimm i Andersen al segle XVII.  
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Y es en el siglo XXI cuando los cuentos infantiles no sólo van destinados a la 

infancia, sino que también existe el propósito de educar en la igualdad, libre de 

discriminaciones, de sexismo, de racismo, de educar a la infancia como 

ciudadanas/os libres (Márquez, 2017). 

Com ja hem introduït a la justificació, el conte és un gran recurs didàctic i molt utilitzat a 

l’etapa d’Educació infantil. Seguint aquesta línia podem dir, tal com expressa García 

(2012), que la literatura infantil ajuda a la formació de la consciència dels infants en 

l’àmbit moral, cognitiu i afectiu. A més, també aporta alguns altres beneficis com, per 

exemple: potencia l’atenció, l’escolta activa, la concentració, l’adquisició i el 

desenvolupament de la sensibilitat estètica o fins i tot l’estimulació i l’enriquiment del 

llenguatge, així com indica Ciriani (2005). 

García (2012) també afegeix que els contes permeten als infants construir la seva 

comprensió del món, ja que “una bona història conté una veritat que es manté viva” 

(Colilles, 2017). Tot això és gràcies a les pròpies característiques del conte, tals com la 

seva brevetat, la transmissió de valors i els costums d’una comunitat, les quals ajuden a 

explicar el món social (García, 2012). De fet, seguint les paraules d’Arango (2014), la 

narració permet a l’infant comprendre fins i tot, fets o successos més complexes. I a més 

a més... “Llegir i explicar històries permet i facilita, d’una forma indirecta, poder 

enfrontar-se a la necessitat de ser estimat, a la por del menyspreu, a l’amor per vida” 

(Colilles, 2017).  

A l’hora d’analitzar els trets més destacats i característics dels contes per infants de 5-6 

anys, s’han de tenir en compte diversos aspectes: format, imatges, text, temàtica, 

argument... 

En referència al format, Correro i Lafarga, citades per Correro i Real (2017), apunten que 

els paratextos han de ser significatius (portades, contraportades, guardes, etc.), la 

necessitat d’una varietat cromàtica i recomanen que el llibre tengui una extensió d’entre 

24 i 36 pàgines. Pel que fa al text, aquestes autores defensen una ampliació progressiva 

tant de la part textual com de la sintaxi i el lèxic (quant a la dificultat també), la presència 

de la sonoritat i l’ús de les repeticions. Arango (2014) coincideix amb la importància de 

les repeticions, i afegeix l’abundància d’onomatopeies i expressions de la llegua oral que 
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podem trobar. López assenyala que l’estil ha de ser directe i senzill, amb preferència per 

l’acció i el diàleg (1966). 

Quant al tema i l’argument de la narració, Bruno Bettelheim (2013) sosté que els contes  

han de ser capaços de mantenir la seva atenció, exercitar la seva curiositat, divertir-lo, 

estimular la seva imaginació. A més, segons aquest autor, han de relacionar-se amb 

aspectes personals del nin, ajudant-lo a desenvolupar el seu intel·lecte, aclarir les seves 

emocions i enriquir la seva vida (2013, p.11). “Ha de ser realista, poètic, impregnat amb 

tendresa i amb un marge per a la fantasia” (López, 1966, p. 53). Colilles (2017) també fa 

referència a les sorpreses, el fets inesperats i el misteri, com a ingredients que agraden als 

infants a les històries.  

…una buena historia y un tratamiento acertado que una el interés del argumento 

con la belleza de la palabra y la solución implícita y satisfactoria de los 

problemas que le inquietan. La literatura tiene que proporcionarle (al niño) el 

acceso a un sentido más profundo de la vida y ayudarlo a aclarar sus emociones 

y conflictos, ofreciéndole soluciones comprensibles en su estadio de desarrollo. 

Una literatura lejos del didactismo, la ñoñería y el simplismo (Tejerina, 1997). 

El conte és un recurs que aporta molts beneficis, com s’ha explicat anteriorment. Però no 

només això, també constitueix una gran eina de i per la psicoeducació, sobretot a edats 

primerenques. Diversos autors han abordat aquesta temàtica, defensant i justificant 

perquè el conte és un instrument psicoeducatiu de valor.  

Moretta i Yánez (2018) sostenen que el conte permet treballar temes difícils d’abordar, ja 

que transmet un missatge clar i precís al respecte. Alhora, són temes del tot rellevants i 

que s’han de començar a tractar des de ben petits. A més, Bertomeu remarca la 

importància dels contes com a eina psicoeducativa perquè “transmiten emociones y tienen 

una influencia en el desarrollo afectivo y conductual del niño” (2006, p.31). De fet, 

López-Cassá (2011) puntualitza que el conte és una estratègia psicoeducativa per treballar 

tant les percepcions com les emocions dels nins i nines. Per tant, es veu com aquest 

instrument afecta a la manera de percebre, de pensar, de sentir i d’actuar de l’infant. 
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El cuento se torna en una herramienta psicoeducativa de fácil manejo, con el cual 

se puede trabajar (…) de una forma lúdica, didáctica y no invasiva con el sujeto 

lector, permitiendo la reflexión y el análisis crítico de situaciones de un contexto 

real, lo que hace que el cuento no sólo quede como una ficción, sino que existe la 

interiorización de un mensaje implícito en el desarrollo del cuento (Moretta i 

Yánez, 2018, p. 10). 

De fet, s’han creat molts de contes psicoeducatius per la infància amb l’objectiu d’abordar 

temes complicats. Per exemple,“Siempre” (d’Ana Galan i Marta Sedano) i “No es fácil, 

pequeña ardilla” (d’Elisa Ramón i Rosa Osuna) per tractar la mort, “Arturo y 

Clementina” (d’Adela Turin) i “Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa” (d’Estela 

Moreno) per tractar la violència de gènere o “Coronavirus no es un príncipe (ni una 

princesa)” (de María Coco) i “Rosa contra el virus” (de Mercedes Bermejo) per tractar 

la situació creada pel Coronavirus.  

Pel que fa a les característiques més específiques del conte infantil psicoeducatiu, la 

psicòloga infantil Ana María Coellar (2018), citada per Patiño (2019), recomana que els 

temes psicoeducatius siguin plantejats “de la manera más natural y sencilla posible, 

iniciando por el autoconocimiento y el respeto hacia sí mismo y los demás. Usar 

terminología correcta”. En aquest sentit, Diana Arévalo (2018), citada per Patiño (2019), 

des de la seva experiència creant material infantil, apunta que el conte “debe ser claro, 

sin tapujos, preciso, preferiblemente en primera persona, sencillo, que el lenguaje no 

agreda”. 

Com s’ha esmentat en paràgrafs precedents, el conte és un gran material didàctic, sobretot 

a l’etapa d’Educació infantil, pels beneficis que aporta com a tal i com a recurs de la 

psicoeducació. En definitiva, capta l’atenció de l’infant, permet la interiorització de 

distintes realitats complicades d’abordar i gestionar d’una forma senzilla i directa, 

estimula el procés d’ensenyament-aprenentatge d’una manera lúdica i respectuosa, fins i 

tot aconseguint que el conte transcendeixi més enllà de la ficció.  
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2. OBJECTIUS 

1. Visibilitzar, valorar i donar a conèixer els trastorns del desenvolupament, 

especialment la SA a la comunitat infantil mitjançant els contes psicoeducatius. 

1.1. Dur a terme un recull de contes sobre la SA, el TEA i temes com 

l’acceptació dels altres, el respecte i valor de la diferència, la inclusió... 

 

1.2. Elaborar un conte explicatiu per comprendre aquest trastorn, explicant 

com es presenta (simptomatologia) i la manera d’actuar i ajudar (possibles 

intervencions). 

 

1.3. Oferir suggeriments, idees i possibles activitats a realitzar posteriorment 

al conte. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Cerca bibliogràfica 

En referència al procés de cerca, les paraules clau que s’han utilitzat són: 

- Per la SA: autisme, TEA, trastorn d’Asperger, DSM, APA, CIE-10, 

característiques, descripció, diagnòstic, simptomatologia, primers símptomes, 

símptomes a la infància, prevalença, diferència entre TEA i SA. 

- Per la psicoeducació: definició, descripció, característiques, inici, estudis, 

eficàcia, intervenció psicoeducativa, teràpia psicoeducativa, tècniques 

psicoeducatives. 

- Pels contes: història literatura, literatura infantil, contes infantils, característiques, 

infants de 5-6 anys. 

D’altra banda, els motors de cerca emprats han estat diversos: SciELO, SCOPUS, el 

Catàleg Plus de la UIB i Google Académico. També s’han utilitzat llibres i alguns articles 

disponibles. 

 

3.2. Creació del conte 

Pel que fa als criteris de selecció dels contes per fer el recull, els criteris d’inclusió han 

estat els següents:  

- Idioma: català o castellà. 

- Edat: fins a 8 anys. 

- Temàtica: valor de la diferència, acceptació dels altres, inclusió, TEA, Asperger. 

- Publicació: publicats oficialment per una editorial o penjats a Internet però que 

tenguin un cert reconeixement (per exemple, pàgines específiques dedicades a 

educació o psicoeducació, a diversitat funcional... com la Fundació ONCE). 

Respecte a l’elaboració concreta del conte, les narracions titulades “Bet y el TEA” i “Soy 

diferente pero igual que tú” han servit d’inspiració, sobretot per l’estructura que presenten 

i la manera d’explicar les característiques de la SA. A més, ha estat usada la informació 

cercada sobre la SA al marc teòric per crear l’argument i el text. De fet, el conte tracta de 

plasmar aspectes característics de la SA: deficiències persistents en la comunicació social 
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i en la interacció social; insistència en la monotonia i excessiva inflexibilitat de rutines; 

interessos restringits, fixes i repetitius; gran memòria i atenció cap a aquests interessos; 

moviments estereotipats i repetitius; hiperactivitat a estímuls sensorials com el renou; 

pensament més visual, concret i lògic; dificultats en funcions cognitives com planificar i 

organitzar; malaptesa motora.  

La font de lletra elegida és Segoe Print perquè es fàcil de llegir i perquè es tracta de lletres 

lligades més infantils, mentre que la lletra del títol és AR CARTER per diferenciar-lo i 

destacar-lo de la resta del text. 

Sobre les imatges escollides, són dibuixos expressius i centrats en la protagonista per 

ressaltar-la, i amb un estil i gamma cromàtica semblants per oferir una composició visual 

atractiva i coherent. També cal indicar que les imatges han estat extretes de Google 

Imatges.  

Pels pictogrames s’ha utilitzat el programa Araword, el qual va ser desenvolupat per 

Joaquín Pérez i dirigit i supervisat per Joaquín Ezpeleta (2011). Araword és una aplicació 

informàtica de lliure distribució, emmarcada dins de la suite d'eines per a la comunicació 

augmentativa i alternativa AraSuite. Es tracta d'un processador de textos que permet 

l'escriptura simultània de text i pictogrames. 

Finalment, per compondre tot el conte, s’ha emprat el conegut programa PowerPoint. 

Quant a les sessions, s’han inclòs i explicat els apartats característics de les sessions d’una 

unitat didàctica. Per dissenyar les activitats, s’ha analitzat cada un dels contes triats més 

a fons i s’ha hagut de cercar altres exemples d’unitats didàctiques que han servit 

d’inspiració. A més, s’ha tengut en compte el tipus d’activitat i el tipus d’agrupament. 
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4. DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS 

D’igual manera que s’han creat molts de contes psicoeducatius per abordar temes 

complicats com la mort o la violència de gènere, també s’han elaborat d’altres per explicar 

algun trastorn del desenvolupament. Per exemple, “Topito terremoto” (d’Anna Llenas) 

per explicar el TDAH, “Las letras y yo” (d’Iraida Llucià i Bagüès i Alicia Bailey Garrido) 

per explicar la dislèxia, “Quisiera ser un coche” (de Carla Riba) per explicar la 

discapacitat motora, “Crescendo” (de Susanna Mattiangeli) per explicar la discapacitat 

auditiva o “La niña que caminaba entre aromas” (d’Ariel Andres Almada) per explicar la 

discapacitat visual. En el aquest apartat es presenta un recull de contes infantils, 

mitjançant una revisió i selecció bibliogràfica.  

 

4.1. Recull de contes infantils 

Aquest recull està organitzat en 3 blocs temàtics ordenats de més general a més específic: 

el primer relacionat amb aspectes com la diferència, l’acceptació dels altres i la inclusió; 

el segon sobre el TEA i el tercer sobre la SA. 

4.1.1. Contes sobre la diferència, acceptació dels altres i inclusió  

Contes infantils fins a 6 anys… 

El libro negro de lo colores 
 

Autor/a: Menena Cottin. 

Il·lustracions: Rosana Faría. 

Any: 2008.  

Editorial: Libros del zorro rojo. 

Edat recomanada: A partir de 4 anys. 

 

“Tomás no puede ver los colores. Estos son para él miles de sabores, olores, sonidos y 

emociones. Desde la oscuridad de sus ojos, Tomás nos invita a descubrir los colores sin 

verlos”. 
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Elmer 
 

 

Autor/a: David McKee. 

Il·lustracions: David McKee. 

Any: 2012. 

Editorial: Beascoa. 

Edat recomanada: 3-5 anys. 

 

“Elmer no es como los otros elefantes de su manada. Aunque parezca difícil de creer, es 

un elefante de mil colores: verde, azul, blanco, rosa, amarillo... ¡Impresionante!, 

¿verdad? Pero a Elmer no le hace ni pizca de gracia ser así, más bien está harto de ser 

distinto, así que un día decide escaparse de la manada y buscar un remedio para poder 

tener el mismo color que los demás...”. 

Gent de tota mena 

 

Autor/a: Emma Damon. 

Il·lustracions: Emma Damon. 

Any: 1995.  

Editorial: Beascoa. 

Edat recomanada: 3-5 anys.  

 

“Pots trobar gent de totes les mides, formes i colors, amb interessos i aficions diferents. I 

cadascú és una persona especial. Aquest divertit llibre per aixecar i mirar presenta tota 

classe de nens d’una manera afectuosa i simpàtica”. 
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Lola la loba 

 

Autor/a: Almudena Taboada. 

Il·lustracions: Ulises Wensell. 

Any: 2008. 

Editorial: SM. 

Edat recomanada: A partir de 3 anys.  

 

 

“Lola la loba vive en una montaña de tierra marrón y árboles que huelen a regaliz. A 

Lola le gustan los caramelos de menta y contar cuentos que hacen reír. Por eso todos los 

animales del bosque quieren estar con ella. Lola no puede andar por culpa de una rama 

que se le cayó en el lomo un día de tormenta”. 

 

Monstruo rosa 

 

Autor/a: Olga de Dios. 

Il·lustracions: Olga de Dios. 

Any: 2013. 

Editorial: Apila Ediociones. 

Edat recomanada: 3-5 anys. 

 

 

“Un cuento para entender la diversidad como elemento enriquecedor de nuestra 

sociedad. Monstruo Rosa es un grito de libertad”. 
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Orejas de mariposa 

 

Autor/a: Luisa Aguilar. 

Il·lustracions: André Neves. 

Any: 2008. 

Editorial: Kalandraka. 

Edat recomanada: 5-6 anys. 

 

És un conte sobre l'acceptació d'un mateix, l'autoestima, l'espontaneïtat i la imaginació. 

Mara és especial i, gràcies a la seva mare, aconsegueix sortir airosa de qualsevol crítica, 

sense que res ni ningú resti valor a les seves qualitats. 

 

 

Por cuatro esquinitas de nada 

 

Autor/a: Jérôme Ruillier. 

Il·lustracions: Jérôme Ruillier. 

Any: 2012. 

Editorial: Editorial Juventud. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 

 

 

 “A Cuadradito le gusta divertirse con sus amigos los Redonditos. Pero, ¿cómo puede 

reunirse con ellos en la casa grande? ¡La puerta es redonda!” 
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Te quiero tal y como eres 

 

Autor/a: Grete Garrido. 

Il·lustracions: Grete Garrido. 

Any: 2019. 

Editorial: Independently published. 

 

 

“Un libro infantil sobre la aceptación, la tolerancia, la inclusión, la amabilidad... y el 

querer a los demás y quererse a uno mismo tal y como se es”. 

 

 

Todos menos uno 

 

Autor/a: Éric Battut. 

Il·lustracions: Éric Battut. 

Any: 2011. 

Editorial: Libros del zorro rojo. 

Edat recomanada: 5-6 anys. 

 

“En un jardín crecía una planta de guisantes. Se parecían unos a otros y vivían 

tranquilamente. Todos menos uno. Había un guisante que no quería ser como los demás”. 
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Un bicho raro 

 

Autor/a: Paz Rodero & José Morán. 

Il·lustracions: Emilio González. 

Any: 2011. 

Editorial: Luis Vives (Edelvives). 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 

 

 

Un ocell nounat cerca la seva identitat i per a això va preguntant què és als animals que 

troba. Els ajuda i aquests li ofereixen consells, però, no obstant això, tots li titllen de 

bestiola estranya. Finalment descobreix que hi ha uns altres com ell i comprèn que ser 

diferent no significa ser una criatura estranya. 

 

Un día especial 

Autor/a: Mark Sperring.  

Il·lustracions: Las gemelas Pope. 

Any: 2005. 

Editorial: Beascoa.  

Edat recomanada: A partir de 3 anys. 

 

“Es el primer día de cole para Wanda y no tiene ni idea de cómo será. Imagina la sopresa 

que se lleva cuando descubre que todas sus compañeras son hadas... ¡sobre todo porque 

Wanda es una brujita! Wanda se pregunta si no se habrá equivocado. ¿En qué escuela 

debería estar? Sin embargo, al final del día, Wanda se lo ha pasado tan bien que 

comprende que no importa que ella sea diferente... ¡y que haga cosas un poco extrañas!” 
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Contes infantils a partir de 6 anys… 

Las jirafas no pueden bailar 

 

Autor/a: Giles Andreae. 

Il·lustracions: Guy Parker-Rees. 

Any: 2014. 

Editorial: Bruño. 

Edat recomanada: A partir de 6 anys. 

 

 “Todos los años, en África, se celebra el Baile de la Selva... ¡y a los animales les encanta 

bailar y hacer piruetas! Chufa quiere participar en ese famoso Baile, pero como todo el 

mundo sabe, ¡las jirafas no pueden bailar! ¿O sí...?” 

Mariluna 

 

Autor/a: Ana Tortosa. 

Il·lustracions: Nicoletta Tomás. 

Any: 2011. 

Editorial: Amargord. 

Edat recomanada: 6-8 anys. 

 

 

“Dice mi abuela que la boca de Mariluna es una nube donde esconde las palabras. Que 

ya las soltará todas de golpe y nos dejará pasmados. Y que si no viviera en el silencio 

no sería Mariluna”.  
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Mimi y la jirafa azul 

 

Autor/a: Cècile De Visscher. 

Il·lustracions: María Ella Carrera. 

Any: 2008. 

Editorial: Salvatella. 

Edat recomanada: 6-8 anys. 

 

És un conte dirigit a infants que acaben de tenir o tenen algun germà/a amb greus 

discapacitats. Amb dolçor i dibuixos senzills, intenta il·lustrar la situació del naixement 

d'un nin/a amb discapacitat des de la mirada del germà. A més, té la intenció d'animar-los 

a expressar el que poden sentir i viure en aquestes complicades circumstàncies. 

 

 

 

Taula 2. Llistat de contes infantils sobre la diferència, acceptació dels altres i 

inclusió 

 
Títol Autor/a Any Editorial 

Edat 

recomanada 

F
in

s 
a 

6
 a

n
y
s 

El libro negro de los 

colores 
Menena Cottin 2008 

Libros del 

zorro rojo 

A partir de 4 

anys 

Elmer David Mckee 2012 Beascoa 3-5 anys 

Gent de tota mena Emma Damon 1995 Beascoa 3-5 anys 

Lola la loba 
Almudena 

Taboada 
2008 SM 

A partir de 3 

anys 

Monstruo rosa Olga de Dios 2013 
Apila 

Ediciones 
3-5 anys 

Orejas de mariposa André Neves 2008 Kalandraka 5-6 anys 

Por cuatro esquinitas 

de nada 
Jérôme Ruillier 2012 

Editorial 

Joventud 

A partir de 5 

anys 

Te quiero tal y como 

eres 
Grete Garrido 2019 

Independent

ly published 
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Todos menos uno Éric Battut 2011 
Libros del 

zorro rojo 
5-6 anys 

Un bicho raro 
Paz Rodero & 

José Morán 
2011 

Luis Vives 

(Edelvives) 

A partir de 5 

anys 

Un día especial Mark Sperring 2005 Beascoa 
A partir de 3 

anys 

A
 p

ar
ti

r 
d
e 

6
 

an
y
s 

Las jirafas no pueden 

bailar 
Giles Andreae 2014 Bruño 

A partir de 6 

anys 

Mariluna Ana Tortosa 2011 Amargord 6-8 anys 

Mimi y la jirafa azul 
Cécile De 

Visscher 
2008 Salvatella 6-8 anys 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Contes sobre el trastorn de l’espectre autista 

Contes infantils fins a 6 anys…  

 

Bambú el koala 

Autor/a: Almudena Taboada. 

Il·lustracions: AVI. 

Any: 2010. 

Editorial: SM. 

Edat recomanada: A partir de 3 anys. 

 

“Bambú es un koala especial. No sabe o no puede compartir sentimientos. Bambú no es 

sordo, ciego o mudo pero le cuesta mucho relacionarse con los demás. El koala es muy 

listo y, a veces lo intenta pero es tan difícil…”. 
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Cuidando a Louis 

 

Autor/a: Ely Lesly.  

Il·lustracions: Polly Dunbar. 

Any: 2005.  

Editorial: Serres.  

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 

 

“Hay un chico nuevo en el colegio que se llama Louis. Se sienta a mi lado y me ocupo de 

él. Es un poco distinto del resto de la clase. A veces me pregunto qué está pensando. A 

menudo se sienta y se queda mirando fijamente la pared. Si le pregunto qué está mirando, 

me contesta “Mirando”. Y sigue mirando. Esta introducción al tema del autismo muestra 

cómo, a través de la imaginación, la bondad y un curioso partido de fútbol, los 

compañeros de Louis encuentran una forma de entrar en su mundo y al mismo tiempo 

hacerle un hueco en el suyo”. 

El armario de Manuel 

 

Autor/a: Olga Lalín y Esther Medraño.  

Il·lustracions: Luz Beloso. 

Any: 2013.  

Blog “Alto, alto como una montaña”. 

 

És un conte ens explica, de manera clara i amb tacte, com és el desenvolupament del 

llenguatge d’una persona amb TEA, a través de la metàfora d’un armari. També ens 

mostra els pensaments, sentiments i maneres d’actuar de les altres persones del seu 

voltant. 
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El día de Manuel 

 

Autor/a: María José Ferrada.  

Il·lustracions: Patricio Mena. 

Any: 2015. 

Editorial: Alfaguara.  

Edat recomanada: A partir de 4 anys. 

 

 

“Todos los niños son distintos. Manuel, por ejemplo, organiza su mundo en base a las 

líneas que va descubriendo a su alrededor. É l es como cualquier otro niño: especial en 

sus gustos y hábitos. Manuel tiene autismo, y otros niños y niñas también lo tienen”. 

A més del conte, aquest llibre ofereix una petita explicació de l'autisme i de per què 

Manuel veu el món de la manera que ho fa. 

Juan tiene autismo 

 

Autor/a: Helena Kraljic. 

Il·lustracions: Maja Lubi. 

Any: 2016.  

Editorial: Ediciones Jaguar. 

Edat recomanada: 3-6 anys. 

 

“Esta es la historia de Juan, pero sobre todo es una historia de integración y aceptación. 

La familia y la amistad son la base imprescindible para conseguirlo. Este libro 

contribuye a facilitar la integración desde el conocimiento del autismo”.  
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Mi hermana es especial, mi hermana tiene 

autismo 

Autor/a: Marta Schmidt-Mendez, MA. 

Il·lustracions: Andreea Mironiuc. 

Any: 2018. 

CreateSpace Independent Publishing Platform. 

Edat recomanada: 5-6 anys. 

“La historia acompaña a la familia en los momentos en los que reciben el diagnóstico de 

autismo. El cuento muestra la habilidad del pequeño niño para entender y aceptar a su 

hermana, demostrando que el amor y la aceptación son más importantes que cualquier 

diagnóstico”. 

 

Mi hermano es especial, mi hermano tiene 

autismo 

Autor/a: Marta Schmidt-Mendez, MA. 

Il·lustracions: Andreea Mironiuc. 

Any: 2014. 

CreateSpace Independent Publishing Platform. 

Edat recomanada: 5-6 anys. 

“Esta historia, vista a través de los ojos de una hermana mayor, expresa la confusión y 

el dolor que una familia siente cuando se enfrenta con un diagnóstico de autismo. La 

historia también enseña la belleza de aceptar a una persona aunque esa persona sea 

diferente y demuestra que a veces un sueño no termina, sino que necesita ajustes. Un 

diagnóstico de autismo tiene impacto en todos los miembros de una familia”. 
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¿Quieres conocerme? Autismo 

 

Autor/a: Asun Galera & Carmina del Río. 

Il·lustracions: Carmina del Río. 

Any: 2008. 

Editorial: Salvatella.  

 

 

“Es sumamente necesario que las personas que rodean a un niño autista, y muy 

especialmente sus amigos y compañeros de colegio, sepan bien en qué consiste este 

síndrome. Solo así, conociendo, podrán entender, ayudar y apoyar. Este libro pretende 

ser una herramienta que favorezca este conocimiento, marcando, asimismo, una serie de 

pautas para que aquellos que rodean al niño autista sepan cual es la mejor manera de 

apoyar a su amigo”. 

Contes infantils a partir de 6 anys… 

Bet y el TEA 

 

Autor/a: Anna Gusó. 

Il·lustracions: Joana Bruna. 

Any: 2019. 

Editorial: Edicions Bellaterra. 

Edat recomanada: A partir de 6 anys. 

 

“Bet es una niña cariñosa, divertida, revoltosa y con autismo. En este cuento nos cuenta 

cuáles son las peculiaridades que la convierte en una niña diferente y única, y cómo 

podemos ayudarle en su día a día. ¡Os enamorará!” 
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Lucas tiene superpoderes 

 

Autor/a: Ana Luengo. 

Il·lustracions: Marisol Díaz. 

Any: 2015. 

Editorial: Ediciones DeFâbula.  

Edat recomanada: A partir de 6 anys. 

 

Lucas té superpoders narra una tarda sencera en la vida de Lucas, de manera clara i 

senzilla. És un conte la finalitat del qual és explicar als infants i adults algunes de les 

conductes dels nins amb autisme, per a comprendre el seu origen i explicació. A mesura 

que avança el llibre descobrim que allò que per a alguns pot ser una conducta estranya, 

uns altres l'entenen com un superpoder... de manera que Lucas té superpoders. Aquest 

llibre inclou el conte i una guia per als adults. 

 

Mi hermano Luca 

  

Autor/a: Catalina Serna. 

Il·lustracions: Greta Haaz. 

Any: 2017. 

Editorial: Pollo blanco. 

Edat recomanada: A partir de 6 anys. 

 

“Eugenia tiene un hermano que se llama Luca, juntos se divierten mucho, aunque a veces 

él prefiera estar sol. Ella nos cuento sobre sus cualidades y todo lo que lo hace único y 

especial. Este libro nos ayuda a identificar algunas de las características más comunes 

del autismo y así trabajar juntos hacia un mundo más inclusivo”. 
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Mi hermano tiene autismo 

 

Autor/a: Ana González. 

Il·lustracions: Victoria Labat. 

Any: 2008.  

Editorial: Subdirección General 

de Información Administrativa y 

Publicaciones.  

Edat recomanada: 6-7 anys. 

 

Aquest llibre va dirigit especialment als infants, no sols aquells que tenguin un germà 

amb autisme, i també va destinat als adults. Tracta d'educar en l'acceptació de la diversitat, 

així com respondre a preguntes, dubtes o temors que es puguin tenir respecte a aquest 

trastorn, per a entendre’l millor. 

 

Ney, el guardián del corazón 

 

Autor/a: Antonio de Benito. 

Il·lustracions: Oneida Pascual. 

Any: 2011. 

Editat per ARPA Autismo Rioja en 

col·laboració amb TVR.   

Edat recomanada: A partir de 7 anys. 

 

“Miranda y Ney son dos hermanos mellizos y es ella quien describe la vida del pequeño 

Ney, que tiene TEA. Tea también es la estrella que guía a Ney y le dice: autista significa 

especial. Ney siente lo que le rodea de forma distinta y le cuesta mucho reaccionar, 

mantener una conversación, mirar a los ojos, jugar o imaginar…”. 
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Tono 
 

 

Autor/a: André Nevés. 

Il·lustracions: André Neves. 

Any: 2015. 

Editorial: Diego Pun Ediciones. 

Edat recomanada: 6-8 anys. 

 

“Tono nació de un sueño. Surgió de la necesidad de unir el pensamiento y la memoria 

para liberar un síndrome genético que existe en todos los seres humanos: la incapacidad 

para ver a los que son invisibles a los ojos de los demás. Un libro para jugar con los 

desconocidos y para ver las diferencias a través de una mirada al interior, más allá de 

lo que suponemos ser y saber”.  

 

 

Taula 3. Llistat de contes infantils sobre el TEA 

 
Títol Autor/a Any Editorial 

Edat 

recomanada 

F
in

s 
al

s 
6
 a

n
y
s 

Bambú el koala 
Almudena 

Taboada 
20010 SM 

A partir de 3 

anys 

Cuidando a Louis Ely Lesly 2005 Serres 
A partir de 5 

anys 

El armario de Manuel Luz Beloso 2013 

Blog “Alto, 

alto como 

una 

montaña” 

 

El día de Manuel 
Maria José 

Ferrada 
2015 Alfaguara 

A partir de 4 

anys 

Juan tiene autismo Helena Kraljic 2016 
Ediciones 

Jaguar 
3-6 anys 
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Mi hermana es 

especial, mi hermana 

tiene autismo 

Marta 

Schmidt-

Mendez, MA 

2018 

CreateSpace 

Independent 

Publishing 

Platform 

5-6 anys 

Mi hermano es 

especial, mi hermano 

tiene autismo 

Marta 

Schmidt-

Mendez, MA 

2014 

CreateSpace 

Independent 

Publishing 

Platform 

5-6 anys 

¿Quieres conocerme? 

Autismo 

Asun Galera & 

Carmina del 

Río 

2008 Salvatella  

A
 p

ar
ti

r 
d
e 

 6
 a

n
y
s 

Bet y el TEA Anna Gusó 2019 
Edicions 

Bellaterra 

A partir de 6 

anys 

Lucas tiene 

superpoderes 
Ana Luengo 2015 

Ediciones 

DeFâbula 

A partir de 6 

anys 

Mi hermano Luca Catalina Serra 2017 Pollo blanco 
A partir de 6 

anys 

Mi hermano tiene 

autismo 
Ana González 2008 

Subdir. 

General de 

Información 

Admin. y 

Publicac. 

6-7 anys 

Ney, el gaurdián del 

corazón 

Antonio de 

Benito 
2011 Amargord 

A partir de 7 

anys 

Tono André Neves 2015 
Diego Pun 

Ediciones 
6-8 anys 

 

4.1.3. Contes sobre la síndrome d’Asperger 

Contes infantils fins a 6 anys… 

El sueño de Andrés 

Autor/a: Isabel Polo. 

Il·lustracions: Nathalie Ortega. 

Any: 2014. 

Editorial: Psylicom. 

Edat recomanada: A partir de 3 anys. 
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És un conte il·lustrat i una guia didàctica per a comprendre als nins amb la Síndrome 

d’Asperger. Destinat a mestres, companys, a gent que conegui a algú que presenti SA… 

a tota la comunitat.  

 

Luis el maquinista 

 

Autor/a: María Merino. 

Il·lustracions: Laura Esteban. 

Any: 2009. 

Publicat per la Federación de Autismo 

Castilla y León. 

 

 

Luis és un nin que li encanten els trens, però, com els seus amics estan cansats de jugar 

sempre al mateix, decideixen jugar a amagar-se. En un principi Lluis no entén el joc, però 

gràcies a l’acompanyament i la paciència d’una amiga…ho aconsegueix! 

 

¿Quieres conocerme? Síndrome de Asperger 

 

Autor/a: Carmina del Río.  

Il·lustracions: Carmina del Río. 

Any: 2006. 

Editorial: Salvatella. 
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“Desde que Hans Asperger describiera por primera vez este síndrome, cada año se 

diagnostican más casos, y es frecuente que sean niños con serios problemas de 

aceptación durante la etapa escolar. Sus compañeros los ven físicamente normales, pero 

con ciertas rarezas en algunos comportamientos, que se toman como excentricidades y 

no como dificultades. Y son estas rarezas las que provocan el rechazo. Está en nuestra 

mano cambiar la percepción de esas rarezas por la visión de unas dificultades que hay 

que ayudar a superar. Sólo así se logrará una correcta integración, sobre todo en el 

ámbito escolar”. 

Soy diferente pero igual que tú 

Autor/a: Susana Navarro.  

Il·lustracions: Susana Navarro.  

Any: 2008. 

Editorial: CREENA. 

 

 

“Este cuento tiene como principal objetivo ayudar a todos los niños "normales" a 

entender a los niños con T.G.D. Muchas veces se producen situaciones dentro de los 

centros educativos o en el tiempo de ocio en las cuales los niños no saben el por qué 

actúa así el niño con T.G.D. Juan nos describe muchas de estas situaciones”. 

Contes infantils a partir de 6 anys… 

Pi no te entiende 

Autor/a: Sara García. 

Il·lustracions: Marta Cordón. 

Any: 2014. 

Editorial: Editorial GEU. 

Edat recomanada: A partir de 6 anys. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18009298/helvia/sitio/upload/cuento_autismo.pdf
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““Pi no te entiende” es el segundo cuento de la Colección Conoce. Esta colección nos 

acercará a algunos síndromes, alteraciones, discapacidades y enfermedades raras. La 

necesidad de crearla ha sido la de explicar, de forma breve y precisa, las características 

de los niños que presentan necesidades Educativas Especiales derivadas de un 

determinado síndrome y/o discapacidad. Gracias a la integración, estos alumnos 

comparten aula con aquellos sin discapacidad. Este hecho despierta el interés y la 

curiosidad por entender qué le ocurre a ese compañero que no puede correr, que no 

entiende como los demás o que habla un poquito raro. Saben que hay algo especial, 

observan, apoyan y guían a este compañero. Un cuento que sirve de guía a maestros, 

familias, alumnos y para todo aquel que quiera conocer a nuestros niños especiales”. 

 

Ramón, paleontólogo de profesión 

 

Autor/a: Eva Latonda.  

Il·lustracions: Maru García.  

Any: 2018. 

Editat per Fundación ONCE. 

 

 

 

El títol és el dècim d'una col·lecció de la biblioteca infantil de Fundación ONCE, 

anomenada “Contes que contagien il·lusió”. Neix de la idea original de Concausa per a 

mostrar què és la discapacitat als més petits. Aquest llibre conta la història d'un nin de 

nou anys que té TEA i és un apassionat pel món dels dinosaures. A través de les seves 

aventures tan divertides, els nins/es coneixeran aquest trastorn, les capacitats de Ramón i 

el seu somni de ser paleontòleg. 
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Un planeta diferente 

Autor/a: Javier Lorenzo. 

Il·lustracions: Amanda Lorenzo. 

Any: 2017. 

Editorial: UNO Editorial. 

Edat recomanada: 6-8 anys. 

 

 

“Este libro expresa los pensamientos y las sensaciones de un niño con Síndrome de 

Asperger; no sé si al final es un cuento, un sueño, un pensamiento o la realidad, pero lo 

que sí sé es que ha sido escrito con amor, cariño y esperanza”. (Amanda Lorenzo). 

 

Taula 4. Llistat de contes infantils sobre la SA 

 
Títol Autor/a Any Editorial 

Edat 

recomanada 

F
in

s 
a 

6
 a

n
y
s 

El sueño de Andrés Isabel Polo 2014 Psylicom 
A partir de 3 

anys 

Luis el maquinista María Merino 2009 

Federación 

de Autismo 

Castilla y 

León 

 

¿Quieres conocerme? 

Síndrome de Asperger 

Carmina del 

Río 
2006 Salvatella  

Soy diferente pero 

igual que tú 

Susana 

Navarro 
2008 CREENA  

A
 p

ar
ti

r 
d
e 

6
 

an
y
s 

Pi no te entiende Sara García 2014 
Editorial 

GEU 

A partir de 6 

anys 

Ramón, paleontólogo 

de profesión 
Eva Latonda 2018 

Fundación 

ONCE 
 

Un planeta diferente Javier Lorenzo 2017 
UNO 

Editorial 
6-8 anys 
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Després de realitzar la revisió bibliogràfica, es pot afirmar que hi ha poca quantitat de 

contes específics de la SA i les peculiaritats d’aquest trastorn respecte a altres TEA. A 

més, molts dels que hi ha només es centren en un aspecte de la SA, sense abastar 

l’amplitud i la globalitat del trastorn. També s’ha de tenir en compte que la majoria dels 

llibres que existeixen són per a infants més grans o adults. Per tots aquests motius, es pot 

concloure que la SA es fa mereixedora de més obres pròpies. En conseqüència, en el 

següent apartat es presenta la creació pròpia d’un conte psicoeducatiu sobre la SA. 

 

4.2. Elaboració d'un conte psicoeducatiu sobre la SA 

El conte psicoeducatiu sobre la SA que s’ha creat es presenta sota el títol: “Coneix a 

Noèlia” (veure Annex 1). Aquest primer apropament a la narració pretén captar l’atenció 

de l’infant lector i convidar-lo a descobrir com és Noèlia, per així conèixer la seva manera 

de ser una mica diferent degut a que té SA. De fet, aquesta és la temàtica principal del 

conte i un dels objectius d’aquest: explicar la SA. Cal indicar que la història està contada 

en primera persona per a que arribi d’una manera més directa als lectors i la trobin més 

propera. Un altre detall a destacar és que el protagonista és una nina perquè, tot i que hi 

ha un major nombre de nins amb SA, molts més contes tenen un protagonista masculí. 

Tampoc es pot oblidar que també hi ha nines que ho presenten, encara que siguin minoria, 

i mereixen reconeixement.  

L’argument tracta de plasmar d’una manera àmplia com és la SA, a través d’aspectes 

característics: deficiències persistents en la comunicació social i en la interacció social; 

insistència en la monotonia i excessiva inflexibilitat de rutines; interessos restringits, fixes 

i repetitius; gran memòria i atenció cap a aquests interessos; moviments estereotipats i 

repetitius; hiperactivitat a estímuls sensorials com el renou; pensament més visual, 

concret i lògic; dificultats en funcions cognitives com planificar i organitzar; malaptesa 

motora. 

L’altre objectiu de la narració és oferir estratègies d’intervenció per ajudar a les persones 

que presenten aquest trastorn. Per exemple, apropar-se amb cura, actuar amb paciència, 

no enfadar-se per segons quines accions no malintencionades... 
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El conte té un format digital, i concretament s’ha elaborat amb el programa PowerPoint. 

Cada diapositiva correspon a una pàgina, i consta de 17 en total, a més de la portada i la 

contraportada.  

En referència al text, està escrit en català perquè hi ha menys quantitat de contes sobre 

SA que estiguin en aquest idioma. La gran majoria de frases que apareixen a la narració 

són curtes i simples, per afavorir una major comprensió de la història. En aquest sentit, 

també s’ha triat una lletra fàcilment llegible per a tot el text, i una lletra diferent i més 

extravagant pel títol, per diferenciar-lo i destacar-lo de la resta. A més del text escrit, 

s’han afegit pictogrames per potenciar la lectura dels nins i nines que tenen un pensament 

més visual, com precisament els infants que tenen la SA. També a la contraportada del 

conte s’ofereix una petita sinopsi de la narració, per oferir una visió general de la història.  

Pel que fa a la part més visual, el fons de les pàgines és de colors clars i moltes 

il·lustracions són de la protagonista Noèlia, per ressaltar-la i centrar l’atenció en les seves 

expressions, emocions i gestes, sense perdre’s entre els detalls d’un paisatge. 

També cal apuntar que, per la realització de tot aquest conte, han servit d’inspiració altres 

narracions com “Bet y el TEA” i “Soy diferente pero igual que tú”, per l’estructura 

narrativa que segueixen, perquè usen la mateixa filosofia d'un personatge que es va 

descobrint i perquè ofereixen algunes estratègies i maneres d’actuar per ajudar al 

protagonista que presenta el trastorn. També ha servit d’inspiració pels pictogrames el 

conte de “Bambú el koala”.  

A més de la creació d’un conte psicoeducatiu per explicar la SA, en el següent apartat es 

presenta una proposta globalitzada per abordar aquest trastorn d’una manera progressiva 

i complementada amb algunes idees i activitats.  

 

 

4.3. Proposta de sessions psicoeducatives 

La proposta presentada està organitzada en 5 sessions d’una duració aproximada de 45-

50 minuts i amb una estructura semblant. Per una banda, parteixen de l’explicació d’un 

conte (del recull adjuntat anteriorment o el propi conte creat) i, per l’altra banda, ja sigui 
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abans o després, hi ha una activitat grupal més de tipus oral i una activitat en petit grup o 

individual més de tipus manipulativa.  

Les sessions segueixen una línia temàtica progressiva a través del contes, començant amb 

sessions referides a contes sobre la diferència, la inclusió, l’acceptació dels altres... fins 

arribar a contes més específics de TEA i finalment de la SA. Els contes han estat triats 

pels temes que tracten, per la història contada, per la moralitat que transmeten, per les 

grans possibilitats que ofereixen de conversar i reflexionar... 

Com el punt d’inici de cada sessió és la narració d’un conte, per tal de no repetir la mateixa 

explicació a cadascuna d’elles, s’exposaran a continuació alguns aspectes importants al 

respecte i que caldria tenir en compte.   

Primerament, es prepara l'espai, el qual ha de ser un ambient adequat, amb bona 

il·luminació i sense la pertorbació d'altres materials i sorolls externs. El docent anuncia 

als infants que es durà a terme aquesta activitat i ells cerquen un lloc per asseure’s i posar-

se còmodes. El mestre es col·loca davant d’ells assegut també (a la vista de tots els 

infants) i presenta el conte.  

L’explicació s’ha de fer d’una manera activa, dinàmica i engrescadora, intentant mantenir 

l’atenció i la intriga. A més de mostrar les il·lustracions del conte mentre es va narrant la 

història, altres qüestions que entren en joc són els gestos (sobretot facials), el to de veu i 

el canvis d’entonació. Segons el moment i el personatge, també es poden fer canvis de 

veu, així com introduir sons i onomatopeies per acompanyar els fets i les accions de la 

narració.  

 

4.3.1. Sessió 1: Treballem la diferència 

▪ Conte: “Un bicho raro” de Paz Rodero i José Morán. 

 

▪ Descripció: 

 

➢ En gran grup: Explicar el conte tenint present tots els aspectes fonamentals 

exposats anteriorment.  
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➢ En petits grups: Es conformen equips de 3 infant i cada grup es situa en una part 

de l’aula i se li ofereixen les imatges impreses del conte i també imatges impreses 

d’altres contes, unes 30 en total i totes mesclades. Els participants, de manera 

cooperativa, han de fer memòria de la narració i acordar quines imatges pertanyen 

al conte explicat i quines són “infiltrades” i pertanyen a altres narracions que 

també coneixen. D’aquesta manera, finalment queden dos grups diferenciats.  

 

➢ En gran grup: Una vegada cada equip ha triat les imatges del conte, es revisen 

entre tots. A partir de les imatges del conte, es repassa la història i es va creant 

una conversa on cadascú té la llibertat de donar la seva opinió. El docent va guiant 

la conversa, reconduint-la i relacionant els comentaris amb les idees destacades 

de la lectura, per reflexionar conjuntament. Els temes a tractar, per exemple, 

podrien ser:  

- La visió sobre la diferència (cosa natural, no estranya, positiva, subjectiva...). 

- L’autoconcepte i l’autoestima que cadascú té. 

- El fet de sentir-se diferent. 

- Els sentiments que sorgeixen arrel de trobar a altres semblants a tu. 

- L’ajuda dels altres per seguir endavant. 

- No rendir-se i lluitar per aconseguir el que es vol. 

 

▪ Avaluació: Per esbrinar si realment s’ha comprès la història del conte, si realment 

ha arribat als infants, els ha agradat, els ha commogut, els ha fet reflexionar i 

aprendre... s’observarà la intervenció en l’activitat en petit grup: si participa 

activament, quines imatges inclou i quines descarta, quins són els comentaris que 

realitza... A més, es tendran en compte les aportacions que vagi fent cada infant 

durant la conversa grupal. 

 

▪ Temporització: Aproximadament 15’ per contar el conte, 10-15’ per l’activitat 

en petit grup de contes mesclats i 20’ per repassar la història i parlar sobre ella en 

gran grup. 

 

▪ Materials: 

- Conte “Un bicho raro”. 
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- Imatges impreses d’aquest conte i d’altres explicats als infants durant el curs (en 

total 30 aproximadament). 

- Guió temes importants per parlar i reflexionar conjuntament. 

 

4.3.2. Sessió 2: Treballem la diferència II 

▪ Conte: “Por cuatro esquinitas de nada” de Jérôme Ruillier. 

 

▪ Descripció: 

 

➢ En gran grup: Explicar el conte tenint present tots els aspectes fonamentals 

exposats anteriorment.  

 

Una vegada finalitzat, el docent va plantejant diferents preguntes per reflexionar 

conjuntament sobre la lectura, comprendre-la millor i anar una mica més enllà. 

Algunes possibles preguntes podrien ser: 

- Qui pot entrar a la “Casa gran”? Per quin motiu tots els Redonditos poden i 

Cuadradito no? 

- Per què Cuadradito volia entrar amb els altres a la casa? 

- Com se sentia Cuadradito quan no podia entrar a la “Casa Gran”? 

- Què van fer els Redonditos per a ajudar a Cuadradito? 

- Com us sentiries si tots vosaltres fóssiu Redonditos i tinguéssiu un amic 

Cuadradito que no pogués jugar amb vosaltres? 

- Qui canvia al final, Cuadradito o la porta? Per quina raó? 

 

➢ Individual: A cada nin/a se li ofereixen unes quantes bolles de plastilina i un 

paper amb un forat redó més petit. A més, es deixa a la seva disposició diferents 

materials i utensilis per manipular amb la plastilina i el paper (com tisores i corró).  

S’explica el joc als infants: Els Redonditos han trobat una altra casa i volen 

descobrir què hi ha de dins. Es tracta d’intentar ajudar-los a passar dins la nova 

casa. L’activitat permet oferir la possibilitat de que els infants s’afrontin al mateix 

dilema que planteja el conte, en una situació diferent però que guarda certa relació 

amb la presentada a la narració. 
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▪ Avaluació: Per esbrinar si realment s’ha comprès la història del conte, si realment 

ha arribat als infants, els ha agradat, els ha commogut, els ha fet reflexionar i 

aprendre... Es tendran en compte les respostes i comentaris que cada nin i nina 

vagi aportant a partir de les preguntes. A més, s’observarà la intervenció en 

l’activitat individual: si participa activament, quina estratègies prova, quina 

estratègia elegeix per resoldre el dilema, quins són els comentaris que realitza... 

 

▪ Temporització: Aproximadament 15’ per contar el conte, 15-20’ per les 

preguntes i la conversa en gran grup i 15’ per l’activitat individual amb plastilina. 

 

▪ Materials: 

- Conte “Por cuatro esquinitas de nada”. 

- Guió preguntes per parlar i reflexionar conjuntament. 

- Bolles redones de plastilina. 

- Quadrats de paper (cases) amb un forat redó petit (porta). 

- Altres materials i utensilis per manipular amb la plastilina i el paper: corró, tisores, 

motlles, talladors... 

 

 

4.3.3. Sessió 3: Descobrim el trastorn de l’espectre autista 

▪ Conte: “Bambú el koala” d’Almudena Taboada. 

 

▪ Descripció: 

 

➢ En gran grup: Explicar el conte tenint present tots els aspectes fonamentals 

exposats anteriorment.  

 

➢ Individual: S’ofereix un paper en blanc per cada infant i es deixa a la seva 

disposició materials per dibuixar i pintar. De manera lliure, cadascú pot realitzar 

un dibuix sobre el conte de Bambú, expressant la seva interpretació del conte a 

través duna creació artística.  
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➢ En gran grup: Tots els alumnes es reuneixen en gran grup per mostrar i compartir 

els seus dibuixos i explicar-los. A partir d’aquests, els altres nins poden donar ala 

seva opinió i també el docent va plantejant preguntes per anar cada vegada 

comprenent millor la història del conte i reflexionar sobre ella. Per exemple, 

algunes possibles preguntes podrien ser: 

 

Si un infant ha dibuixat al protagonista o alguna situació relacionada amb ell:  

- Com és Bambú? 

- Què és allò que li costa a Bambú? Sabeu per quin motiu li passa? 

- Bambú és diferent, però cadascú de nosaltres també ho és? Com ho sabeu? Per 

què és això?  

- A totes les persones ens costa el mateix? A vosaltres què us sembla difícil?  

- Com afrontau les dificultats? De quina manera aconsegueix Bambú afrontar la 

seva dificultat? 

 

Si un infant ha dibuixat al lloro Manuel o alguna situació relacionada amb ell: 

- Qui és aquest animal? Ajuda a Bambú durant el conte? Com ho fa? 

- Vosaltres també comptau amb amics que us ajuden? Què fan? 

 

Si han dibuixat als futbolistes i/o a Don Justo Pérez o alguna situació relacionada 

amb ells:  

- El més important és guanyar el partit? Per què? 

- Per quina raó els guanyadors del partit no reben la copa al final? Creis que és 

una bona decisió? Per què? 

Bambú també és una guanyador? Per quin motiu?  

- Qui més de vosaltres és guanyador en altres coses? En quines i per què? 

 

▪ Avaluació: Per esbrinar quin és el punt de vista de cada infant, què és el que ell/a 

ha entès i interpretat de la història, què és el que més li ha cridat l’atenció o 

commogut... s’observarà l’expressió i creació artística dels infants: què han inclòs 

i que no al seu dibuix, de quins colors, de quina mida... També es valorarà la 
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l’explicació que cada nin/a faci del seu dibuix, les respostes que aporti a les 

preguntes i els comentaris que faci de la resta de creacions. 

 

▪ Temporització: Aproximadament 15’ per contar el conte, 15’ per realitzar el 

dibuix de manera individual i 15-20’ per reunir-se en gran grup a comentar els 

dibuixos. 

 

▪ Materials: 

- Conte “Bambú el koala”. 

- Guió temes importants per, a partir dels dibuixos, encaminar les preguntes. 

- Papers en blanc. 

- Pintures i retoladors de diferents colors.  

 

4.3.4. Sessió 4: Coneixem la síndrome d’Asperger  

▪ Conte: “Coneix a Noèlia” de Lidia García.  

 

▪ Descripció: 

 

➢ En gran grup: Infants i mestre es reuneixen per expressar les diferents opinions 

i parlar de temes interessants relacionats amb la lectura. Els temes a tractar, per 

exemple, podrien ser: 

- La visió sobre la diferència (cosa natural, que ens fa únics i especials...). 

- Com són les persones que presenten la SA (què els costa més, com els podem 

ajudar...). 

- Cercar altres estratègies per ajudar a les persones amb SA. 

- Relacionar-ho amb casos que coneguin de persones amb SA.  

- Què ens fa diferents i què compartim amb altres persones. 

- Possible identificació amb el personatge.  

- Relacionar-ho amb altres trastorns. 

 

A continuació, el docent proposa la idea de fer un pòster. Per poder dur-lo a terme, 

entre tots han de decidir què volen incloure, de quina manera i qui farà cada part. 
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Es conformen equips d’uns 4 alumnes i es reparteixen les parts entre els diversos 

grups.  

 

➢ En petits grups: Cada equip es posa en marxa per realitzar la seva part pòster. Al 

seu abast es deixa distints materials per elaborar el pòster: imatges del conte, 

pintures, retoladors, aquarel·les i témperes de diferents colors, tisores, cola, 

plastilina, purpurina... 

A l’aula es penja a la paret (a l’altura dels infants) un paper gran que serà el pòster. 

Una vegada cada equip ha acabat la seva part corresponent, l’enganxen al paper 

fins completar tot el pòster.  

 

▪ Avaluació: Per esbrinar si realment s’ha comprès la història del conte, si realment 

ha arribat als infants, els ha agradat, els ha commogut, els ha fet reflexionar i 

aprendre... es valoraran la intervenció de cada infant durant la conversa grupal. A 

més, s’observarà la intervenció en l’activitat en petit grup: si participa activament, 

quines aportacions fa, quins són els comentaris que realitza... 

 

▪ Temporització: Aproximadament 15’ per contar el conte, 15-20’ per la conversa 

grupal sobre la lectura i l’organització del pòster i 15’ per realitzar en petits grups 

la part acordada del pòster i enganxar-lo a la creació conjunta. 

 

▪ Materials: 

- Conte “Coneix a Noèlia”. 

- Guió temes importants per parlar i reflexionar conjuntament. 

- Imatges impreses d’aquest conte. 

- Paper de gran mida (pòster). 

- Distints materials per elaborar el pòster: pintures, retoladors, aquarel·les i 

témperes de diferents colors, tisores, cola, plastilina, purpurina... 

 

4.3.5. Sessió 5: Coneixem la síndrome d’Asperger II 

▪ Conte: “Coneix a Noèlia” de Lidia García.  
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▪ Descripció: 

 

➢ Individual: S’entrega un paperet i un llapis a cada infant. De manera anònima, 

cadascú ha de posar dins una dificulta seva, una cosa que li costi, que per a ell/a 

sigui difícil. El docent està disponible per oferir la seva ajuda en cas necessari. 

Una vegada ja ho han escrit, es doblega el paperet i es fica dins una capsa (també 

pot ser una bossa), fins a tenir la capsa completa mb tots els paperets dels alumnes.  

 

➢ En gran grup: Una mà innocent (pot ser un nin/a diferent cada vegada) treu sense 

mirar un paperet de la capsa. Entre l’infant i el docent llegeixen el contingut per 

compartir-lo amb la resta de companys i cercar entre tots maneres d’ajudar 

respecte aquella dificultat. Així van sorgint diverses idees i propostes les quals 

ens poden beneficiar a tots. Es segueix la mateixa línia del conte, ja que la 

protagonista explica algunes dificultats que presenta i també què poden fer els 

altres per ajudar-la, però en aquest cas, es relaciona amb la vida personal i 

quotidiana dels alumnes.  

 

▪ Avaluació: S’intentarà esbrinar si els infants han estès més el conte relacionant-

lo amb la seva vida personal. Es valorarà les aportacions fetes durant la conversa 

grupal. 

 

▪ Temporització: Aproximadament 10’ per tornar a contar el conte, 5-10’ pensar i 

escriure la dificultat al paperet i 25’ per conversar i reflexionar sobre les dificultats 

i les ajudes que es poden oferir.  

 

▪ Materials: 

- Conte “Coneix a Noèlia”. 

- Paperets en blanc. 

- Llapis per escriure. 

- Capseta/bossa. 
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Taula 5. Resum de les sessions psicoeducatives 

Sessió 1: Treballem la diferència 

Conte “Un bicho raro” de Paz Rodero i José Morán 

Descripció i 

temporització 

- En gran grup: narració del conte (15’) 

- En petits grups: contes mesclats (10-15’) 

- En gran grup: repàs de la història amb imatges i conversa sobre 

alguns temes de la lectura (20’) 

Avaluació 

- Observar la intervenció en l’activitat en petit grup (si participa 

activament, quines imatges inclou i quines descarta, quins són els 

comentaris que realitza...) 

- Tenir en compte les aportacions de cada infant durant la conversa 

grupal 

Materials 

- Conte “Un bicho raro” 

- Imatges impreses d’aquest conte i d’altres explicats als infants 

durant el curs (en total 30 aproximadament) 

- Guió temes importants per parlar i reflexionar conjuntament 

Sessió 2: Treballem la diferència II 

Conte “Por cuatro esquinitas de nada” de Jérôme Ruillier 

Descripció i 

temporització 

- En gran grup: narració del conte (15’) i algunes preguntes per 

conversar y reflexionar (15-20’) 

- Individual: activitat amb plastilina (15’) 

Avaluació 

- Tenir en compte les respostes i comentaris de cada nin/a respecte 

les preguntes 

- Observar la intervenció en l’activitat individual (si participa 

activament, quina estratègies prova, quina estratègia elegeix per 

resoldre el dilema, quins són els comentaris que realitza...) 

Materials 

- Conte “Por cuatro esquinitas de nada” 

- Guió preguntes per parlar i reflexionar conjuntament 

- Bolles redones de plastilina 

- Quadrats de paper (cases) amb un forat redó petit (porta) 

- Altres materials i utensilis per manipular amb la plastilina i el 

paper: corró, tisores, motlles, talladors... 

Sessió 3: Descobrim el trastorn de l’espectre autista 

Conte “Bambú el koala” d’Almudena Taboada 

Descripció i 

temporització 

- En gran grup: narració del conte (15’).  

- Individual: fer un dibuix propi. 

- En gran grup: comentar els dibuixos conjuntament. 

Avaluació 
- Observar l’expressió i creació artística dels infants (què han inclòs 

i que no al seu dibuix, de quins colors, de quina mida...) 
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- Valorar l’explicació de cada nin/a del seu dibuix, les respostes que 

aporti a les preguntes i els comentaris que faci de la resta de 

creacions 

Materials 

- Conte “Bambú el koala”. 

- Guió temes importants per, a partir dels dibuixos, encaminar les 

preguntes. 

- Papers en blanc. 

- Pintures i retoladors de diferents colors.  

Sessió 4: Coneixem la síndrome d’Asperger 

Conte “Coneix a Noèlia” de Lidia García 

Descripció i 

temporització 

- En gran grup: narració del conte (15’) i conversa grupal sobre la 

lectura i organització del pòster (15-20’). 

- En petits grups: realitzar la part acordada del pòster i enganxar-lo 

a la creació conjunta (15’). 

Avaluació 

- Valorar la intervenció de cada infant durant la conversa grupal 

- Observar la intervenció en l’activitat en petit grup (si participa 

activament, quines aportacions fa, quins són els comentaris que 

realitza...) 

Materials 

- Conte “Coneix a Noèlia”. 

- Guió temes importants per parlar i reflexionar conjuntament. 

- Imatges impreses d’aquest conte. 

- Paper de gran mida (pòster). 

- Distints materials per elaborar el pòster: pintures, retoladors, 

aquarel·les i témperes de diferents colors, tisores, cola, plastilina, 

purpurina... 

Sessió 5: Coneixem la síndrome d’Asperger II 

Conte “Coneix a Noèlia” de Lidia García 

Descripció i 

temporització 

- En gran grup: narració del conte (15’). 

- Individual: pensar i escriure una dificultat pròpia (5-10’). 

- En gran grup: conversar i reflexionar sobre les dificultats i les 

ajudes (25’).  

Avaluació 

- Esbrinar si els infants han estès més el conte relacionant-lo amb la 

seva vida personal 

- Valorar les aportacions de cada nin/a durant la conversa grupal 

Materials 

- Conte “Coneix a Noèlia”. 

- Paperets en blanc. 

- Llapis per escriure. 

- Capseta/bossa. 
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5. DISCUSSIÓ 

Aquest treball es centra en la psicoeducació de la síndrome d’Asperger, per tal de 

visibilitzar-la i donar-la a conèixer sobretot a la comunitat infantil. També perquè s’ha de 

tenir en compte que cada vegada hi ha més població amb NEE, tal com indiquen López i 

Valenzuela (2015). Es presenta una revisió del panorama actual i un recull de contes 

infantils sobre la SA, el TEA i temes com l’acceptació dels altres, el respecte i valor de 

la diferència, la inclusió... A més, es complementa amb l’elaboració d’un conte 

psicoeducatiu sobre la SA i una proposta de sessions psicoeducatives amb diferents 

activitats relacionades amb la temàtica. Va dirigit especialment als infants del segon cicle 

d’Educació Infantil, concretament als que tenen 5-6 anys.  

Per una banda, el conte ha estat el recurs elegit per ser una eina tan valuosa per treballar 

amb els infants, i per tots els beneficis que aporta. De fet, Arango (2014) explica que el 

llibre s’ha convertit en un mediador entre la persona i l’aprenentatge. Per l’altra, la 

piscoeducació ha estat escollida per la seva importància i eficàcia respecte l’explicació i 

comprensió de trastorns. En aquest sentit, Bedoya i Builes (2006) apunten que la 

psicoeducació és una coadjuvant en el tractament de trastorns mentals i, a més, compta 

amb el suport de diverses investigacions empíriques que demostren la seva eficàcia. 

En referència a la revisió bibliogràfica de contes infantils, es pot afirmar que hi ha un 

escàs nombre de contes específics de la SA i les peculiaritats d’aquest trastorn respecte 

dels TEA en general. El motiu podria estar relacionat amb la baixa prevalença de la SA 

(hi ha un infant amb TEA per cada 160 infants, segons la OMS (2019)), amb el fet de que 

els contes sobre el TEA ja reflecteixen d'alguna forma les característiques nuclears de la 

SA o amb la dificultat de plasmar les característiques distintives de la SA respecte al TEA. 

A més, molts dels contes sobre la SA només es centren en un aspecte d’aquest trastorn, 

sense abastar la seva amplitud. El motiu podria ser la enfatització intencionada dels dos 

trets principals de la SA o fins i tot la complexitat d’abordar-la en la seva globalitat, ja 

que presenta multitud de característiques.  

Cal ressaltar que la majoria dels llibres que existeixen són per a infants més grans o adults, 

tal vegada perquè tractar segons quins temes complicats amb els infants pot resultar més 

dificultós. A més, s’ha evidenciat que hi ha molts més contes en castellà que en català, 
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possiblement degut a que més persones parlen i comprenen el castellà que no el català. 

També en la majoria de contes psicoeducatius sobre la SA, el protagonista és una figura 

masculina. La raó darrera aquest fet podria ser la major prevalença d’aquest trastorn en 

nins que no en nines (Araújo et al. 2012). 

Podríem concloure que la SA es fa mereixedora de més obres pròpies. Per aquesta qüestió 

i totes les anteriors explicades, s’elabora un conte psicoeducatiu sobre la SA, abastint 

aquest trastorn d’una manera àmplia i global, dirigit a infants de 5-6 anys, escrit en català 

i on apareix una nina com a protagonista. Els aspectes característics de la SA que el conte 

intenta plasmar es basen en les característiques que defineixen el TEA segons el DSM V 

(APA, 2013), i són: deficiències persistents en la comunicació social i en la interacció 

social; insistència en la monotonia i excessiva inflexibilitat de rutines; interessos 

restringits, fixes i repetitius; gran memòria i atenció cap a aquests interessos; moviments 

estereotipats i repetitius; hiperactivitat a estímuls sensorials com el renou; pensament més 

visual, concret i lògic; dificultats en funcions cognitives com planificar i organitzar; 

malaptesa motora.  

A més, per anar més enllà de la creació d’un conte psicoeducatiu, es presenta una proposta 

d’intervenció psicoeducativa més rica, la qual està composta per diferents sessions. 

Aquestes segueixen una línia temàtica progressiva (de temes més generals relacionats fins 

arribar concretament a la SA) i ofereixen distints tipus d’activitats i agrupaments, per així 

potenciar el desenvolupament integral dels infants. Amb propostes com aquesta els 

companys i companyes entenen millor i donen més suport als infants amb TEA i també, 

alhora, això pot contribuir a millorar el pronòstic dels nins i nines que tenen aquest 

trastorn. De fet, Rascón et al. (2011) afirmen que gràcies a la psicoeducació la persona té 

un menor sentiment d'incapacitat i es potencia la seva descàrrega física, emocional i social 

d'angoixa, temor, malestar…entre altres aspectes.  

En definitiva, esdevé necessari el fet de comptar amb material per tractar temes com la 

SA a Educació Infantil. No tan sols per potenciar la visibilització, explicació i intervenció 

d’aquest trastorn, sinó també per potenciar una major sensibilització i també inclusió dels 

infants que presenten aquesta necessitat educativa especial. En aquest sentit, Echeita 
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(2017) defensa que cal parar una especial atenció als infants amb NEE, ja que són els que 

estan en major risc de segregació, marginació o fracàs escolar.  

No obstant, cal apuntar que el treball presenta certes limitacions. La principal és que, tot 

i la impossibilitat de dur-ho a terme degut a la situació, hagués estat interessant realitzar 

les sessions proposades amb infants amb TEA o ensenyar el conte a infants de l'edat 

objectiu per veure la seva resposta al respecte.  

Aquesta limitació, no obstant, presenta una gran oportunitat per elaborar un altre treball 

futur relacionat amb aquest, per tal de donar-li continuació i complementar-lo. Es podrien 

posar en pràctica les sessions propostes amb infants de 5-6 anys i així poder rebre un 

feedback. D’aquesta manera, s’obtindria una informació valuosa per posteriorment 

reflexionar i plantejar possibles canvis en la proposta d’intervenció.  

Un altre possible treball futur relacionat podria seguir la mateixa estructura de realitzar 

un recull de contes al respecte, elaborar un conte i crear diverses sessions amb activitats 

per infants de 5-6 anys, però amb un altre trastorn del desenvolupament com a eix 

principal.   
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7. ANNEXOS 

7.1. Annex 1: Conte “Coneix a Noèlia” 
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