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1. DENOMINACIÓ DEL PROJECTE:  

Amb ulls de TEA. Conte El meu amic Mohamed 

2. DESCRIPCIÓ GENERAL: 

Aquest projecte pretén ser una porta oberta al món del TEA que busca apropar 

als infants a la manera de percebre l’entorn d’una persona que conviu amb el 

TEA. Ho fem a través d’un conte, pensat per entendre, comprendre i respectar.  

El protagonista és el Mohamed, un nen del barri de La Mariola de Lleida, que fa 

el canvi de l’escola a l’institut, i allí es troba en un entorn totalment desconegut 

que li genera certa desconfiança en un principi, i els companys/es hauran de ser 

un bon suport per tal de que ell s’hi senti còmode. En aquesta aventura el nen 

explica la vida des del seu punt de vista, per tal de que els altres puguin 

comprendre allò que sent i aprenguin a comprendre les seves necessitats.  

El conte pretén ser un recurs per tal d’acompanyar als infants TEA en èpoques 

de canvis, ja que és una eina que busca facilitar la comunicació amb el que serà 

el seu nou entorn.   

 

3. ABSTRACT:  

This project aims to be an open door to the world of Autism Spectrum Disorder 

(ASD) that seeks to bring children closer to the way they perceive the 

environment of a person living with ASD.  

We do this through a story that it is designed to be understood and respected. 

The main character is Mohamed, a boy from the neighborhood of La Mariola in 

Lleida, who changes from primary school to high school. There he is in a 

completely unknown environment that generates him some distrust at first, but 

their classmates will help him  to feel comfortable. 

In this adventure the child explains life from his point of view, so that others can 

understand what he is feeling and learn to understand his needs. The purpose of 

the story is to be a resource to accompany children with ASD in times of change, 

as it is a tool that seeks to facilitate communication with what will be their new 

environment. 
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4. DESTINATARIS/ES: 

El conte és adequat per treballar en infants entre 8 i 13 anys, a trets generals. 

Consta de dos punts de vista que permeten utilitzar-lo com a eina educativa dins 

de dues visions bàsiques: 

- VISIÓ EXTERNA: Infants que comparteixen espai amb un altre infant amb TEA, 

per tal d'apropar-los i donar a conèixer les seves característiques principals.  

- VISIÓ INTERNA: Infants amb TEA que han de viure processos de canvis 

importants, com podrien ser els canvis escolars o el pas de l'escola a l'institut, 

ruptures familiars, etc. 

 

5. OBJECTIUS GENERALS: 

1. Familiaritzar els infants amb el TEA i les seves característiques. 

2. Apropar el grup tenint en compte a totes les persones, educant amb 

respecte i comprensió envers els altres. 

3. Facilitar el procés de canvi dels infants amb TEA que s'han d'adaptar a 

nous entorns i situacions.  

6. JUSTIFICACIÓ I MARC DE REFERÈNCIA:  

Els educadors/es socials que treballem en l'àmbit dels SIS ens trobem atenent 

infants amb diferents característiques i situacions familiars o personals. Per tant, 

és de vital importància poder actuar per una bona cohesió del grup, i educar en 

el respecte i la diversitat. 

Al SIS Municipal Pas a Pas actualment atenem a dos infants amb condició TEA, 

l'un amb unes característiques observables molt diferents de l'altre. 

Un d'ells és el Mohamed, protagonista del nostre conte i infant pel qual ens vam 

decidir a treballar en l'elaboració d'una eina per al seu suport i acompanyament 

en el canvi de l'escola a l'institut. 

Per tots els infants és un canvi molt significatiu canviar de centre educatiu i entrar 

en un procés d’adaptació, i nosaltres observem que el Mohamed és una persona 
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molt organitzada i pautada, amb adaptació lenta als canvis. Aquests, li poden 

afectar en l'àmbit emocional si se li presenten de forma brusca, i és per això que 

vam decidir crear un recurs amb el qual ell se senti identificat i pugui utilitzar-lo 

per presentar-se a la gent que no coneix. 

7. METODOLOGIA: 

Reunió inicial amb la família 

Durant el primer trimestre parlem la idea amb l'equip d'educadores socials del 

SIS, i comencem fent una tutoria amb la família del Mohamed demanant permís 

per a fer-lo el protagonista del seu propi recurs, explicant que posteriorment 

també serà útil per al grup i per altres infants amb condició TEA, la família té una 

molt bona resposta i comencem a fer partícip primer de tot a l'infant. 

Tutories amb l'infant 

Fem vàries tutories amb l'infant per decidir quin serà el tema principal del conte, 

comptem amb ell i li anem detallant i demanant opinió. 

Recerca de voluntaris/es 

Altres educadors/es socials d'obres socials Maristes, així com practicants, 

aporten idees, són un suport i ajuden en la redacció i la valoració del conte en tot 

moment, el treballem com un punt més a les reunions d'equip educatiu per tal de 

poder-lo millorar i adaptar-lo als objectius principals. 

Dibuixants  

Les persones que fan els dibuixos del conte són l'Ander i el Jordi, dos estudiants 

d'il·lustració que s'ofereixen voluntàriament a participar en el projecte. 

Inicialment, s'inspiren en els dibuixos fets pel nen i pel grup per tal de seguir una 

línia de dibuix que agradi a l'infant i que sigui clara i entenedora. 

Un punt molt important a destacar, és que el Jordi també té condició TEA i 

treballa molt en la claredat a l'hora d'editar el conte per tal que totes les persones 

amb condició TEA el puguin veure de la forma més entenedora posible 
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8. CRONOGRAMA: 

El conte es treballa en 8 sessions aproximadament amb el grup d’iguals, sempre 

adaptable al grup. Cada dues pàgines trobem una activitat de comprensió i 

emocions a la guia didáctica.  

També consta d’una sessió per fer amb la familia i de material extra per a 

professors/es i educadors/es socials.  

Les sessions tindrien una durada de cinquanta minuts. 

A continuació, mostrem un exemple de la manera en la què és desenvoluparien: 

SESSIÓ 1 – 50 MIN.  

Coneixem al grup 

Agafem de referència les pàgines 17 i 19 de la guia didàctica, treballem activitats 

que permeten parlar, conèixer-se, donar idees i reflexionar. 
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SESSIÓ 2 – 50 MIN 

Treballem la lectura del conte, llegim les pàgines 1 i 2 i seguidament busquem 

les activitats corresponents a aquestes pàgines a la guia didáctica.  
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Després d’assegurar-nos de la correcta comprensió de la història, busquem les 

activitats de comprensió i emocions corresponents a la guia didáctica.  
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*Per seguir veient les activitats relacionades amb les pàgines del conte, podem 

veure l’annex amb conte presentat com a material adjunt en aquest projecte.  

9. AVALUACIÓ 

INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL GRUP 

El grup es mostra receptiu i obert. 

Es treballa amb equip. 

Es fan reflexions en veu alta. 

Hi han persones amb TEA i se senten bé treballant aquest material. 

Es desperta interès per conèixer el TEA i es generen preguntes. 

Més del 85% del grup treballa per millorar l’espai. 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ INDIVIDUAL  

L’infant o jove acaba l’activitat saben el significat de TEA. 

L’infant o jove participa activament en els debats grupals. 

L’infant o jove fa les activitats de comprensió lectora i emocions treballant en 

la seva interioritat.  

L’infant o jove s’involucra en el benestar de tots/es els integrants del grup.  
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9. IMPACTE  

Durant el curs 2021-22 aquest projecte genera l’impacte següent: 

IMPACTE QUANTITATIU 

- 4 grups de 10 infants o joves treballant en sensibilitzar-se davant del TEA. 

- 4 educadors/es socials formades en treballar amb aquest recurs.  

- 2 infants amb TEA amb un acompanyament òptim davant dels canvis.  

- 1 família acompanyada en el procés d’escolarització de l’infant amb TEA.  

IMPATE QUALITATIU 

- Augment dels recursos per treballar el TEA en els SIS.  

- Millora dels coneixements sobre aquest trastorn de les educadores socials 

que han participat en la creació d’aquest recurs.  

- Millora de manera significativa la relació amb la família de l’infant amb 

TEA que acompanyem durant un procés de canvi important a la seva vida, 

així com també milloren les eines que utilitzen els pares per tal 

d’acompanyar a l’infant a casa.  

- Millora del coneixement personal i el treball de la interioritat en els infants 

o joves que participen en el projecte i treballen les activitats sobre les 

pròpies emocions.  

- Millora de la cohesió de grup i el sentiment de pertinença al grup d’iguals. 


