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Hola, em dic Marc. Tinc
quatre anys i pateixo
un trastorn de l’espectre
autista (TEA), i això fa
que em comporti de
forma diferent que altres
nens i nenes.
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M’agrada molt fer files de colors, els
números i les lletres, mirar les rodes dels
cotxes mentre els faig rodar, i trobar
senyals de trànsit pel carrer. M’encanten
les joguines que fan llum i soroll, i
sempre que puc jugo amb la música
i amb l’aigua.
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A qui acompanya
els nens i les nenes
en la lectura

El projecte Superherois
Aquest és un projecte organitzat per un equip de psicòlegs i il·lustradors,
en què hem escrit, il·lustrat i editat dos contes que tracten sobre els
trastorns de l’espectre autista o TEA.
La nostra intenció ha estat la d’apropar-nos a aquest tipus de trastorns
del desenvolupament des d’una perspectiva propera i de caràcter poètic
i metafòric.
Ens hem centrat en dues perspectives poc tractades en la literatura
infantil: la perspectiva dels progenitors amb un fill amb TEA i la
perspectiva d’una nena que pateix aquest trastorn.
Els nostres dos contes són:
• En Marc i els superherois
• La Marina: una superheroïna diferent
Trastorns de l’espectre autista
Els nens i nenes diagnosticats amb aquest tipus de trastorns mostren
dificultats greus en el seu desenvolupament, tant en la capacitat de
relacionar-se amb els altres com en les possibilitats de comunicació
amb relació a la seva edat cronològica. Mostren, a més a més, una sèrie
d’interessos i jocs particulars amb unes característiques que en diem
sensorials i d’escàs contingut simbòlic i afectiu.
La nostra experiència terapèutica
En la nostra tasca diària com a psicòlegs de la xarxa de CDIAP de
Catalunya (Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç)
treballem sovint provant d’ajudar nens i nenes que pateixen aquests
greus trastorns del desenvolupament, així com les seves famílies.
Sovint, hi ha pares i mares que ens demanen contes, referències
de literatura infantil, per llegir-los als seus fills i filles, als germans
d’aquests, als cosins, als amics, als companys de classe… És per això
que, dins la nostra tasca en institucions públiques, vam elaborar una
llista de contes disponibles sobre diverses temàtiques relacionades amb
l’atenció precoç. Podeu descarregar aquesta llista al web del projecte,
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