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Bibliografia i recursos 
 
 

 

Material audiovisual 
 
Aquest material es caracteritza per ser molt transversal en quant a edats a qui pot anar dirigit. 
Podem treballar-lo amb més o menys intensitat, vocabulari o reflexió segons ens interessi. Cal 
recordar que els vídeos proposats estan penjats a la xarxa, per tant, requereixen de connexió a 
Internet i, amb el temps, poden desaparèixer. Si us interessa un vídeo concret, és recomanable 
desar-lo i assegurar així que el conservareu. Aquests enllaços han estat revisats per última 
vegada al mes l’abril de 2013. 
 

• El cazo de Lorenzo 
www.youtube.com/watch?v=K0usZT3LGOQ 
Conte molt visual que presenta la discapacitat com a metàfora a partir d’un nen, en 
Lorenzo, que es veu obligat a arrossegar amb ell una olla que de petit li va caure a 
sobre i que no fa més que entorpir el seu dia a dia. El conte treballa conceptes com 
l’acceptació, la solitud, l’aprenentatge, l’empatia o la comprensió. En xarxa, podem 
trobar diferents versions d’aquest vídeo: llegit, amb música, sense, més o menys extens. 
Triarem l’opció que més ens convingui segons l’edat a qui va dirigit. 
 

• Webquest de “El cazo del Lorenzo” 
http://www.webquest.es/webquest/cuentacuentos-el-cazo-de-lorenzo 
Webquest utilitzada per a l’activitat de Cicle Inicial “El cazo del Lorenzo”. L’activitat ha 
estat adaptada als nostres objectius. 
 

• Web de l’Editorial Juventud 
http://www.editorialjuventud.es/3781.html 
D’aquesta pàgina s’han extret les imatges amb que pot ser treballat el conte “El cazo 
de Lorenzo”. 
 

• Mi hermanito de la luna 
www.youtube.com/watch?v=0HRD310kVOY 
Vídeo animat francès i subtitulat en castellà on una nena ens descriu, amb les seves 
paraules, com és el seu germà amb autisme. Com em comporta, com juguen, i què 
pensa ella de tot plegat. 

 
• Academia de especialistas 

www.youtube.com/watch?v=fCoBk1tWYEg 
Curt d’animació. En Max, un nen amb autisme que assisteix a una escola adaptada, ens 
presenta quins són els “superpoders” dels seus amics d’escola, atenent així a les 
capacitats que fan únics als seus amics. 
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• El viaje de María 
http://www.youtube.com/watch?v=YybEpQK_g-8 
Curt d’animació. La Maria té autisme. Aquest vídeo ens explica com ha estat la seva 
vida des del dia que va néixer i com és el seu dia a dia i el dels qui l’envolten ara que ja 
té 14 anys. 

 
• Yo como tú  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2V_nXY2aI-M 
Vídeo de 2 minuts de l’Associació Síndrome de Down on tres nois ens plantegen el què 
diu la societat que poden i no poden fer... 
 

• Sueño de Pedro 
http://www.youtube.com/watch?v=voVlXKPL9uw 
Curt d’animació 3D. En Pedro és sord, però coneix el llenguatge dels signes i així es 
comunica amb amics i família. Amb el seu somni ens demostra que el món que ens 
envolta és fàcilment adaptable per a persones amb la seva discapacitat. Parla entorn 
el concepte “d’escola d’integració”. 

 
• Berni i la cadira de rodes 

http://www.youtube.com/watch?v=zjmPxqzC9m4 
Curt d’animació. En Berni és un ós una mica patós. Enmig d’un panorama olímpic, 
decideix intentar moure’s per la ciutat amb una cadira de rodes, com fa el seu amic 
pingüí, per sort, el seu amic l’acompanya i li serveix de guia en un món on les mesures 
adaptades a nivell arquitectònic solen passar desapercebudes. 

 
• Abrazo de oso 

http://www.youtube.com/watch?v=pcsZYedHlGA 
Qui no voldria abraçar un ós de peluix gegant que passeja pel carrer? Faríem el mateix 
en saber que aquella mata de pèl amaga un noi discapacitat? Ens seria igual de fàcil 
aquesta abraçada? Perquè? Aquest és el debat que ens proposa aquest vídeo. 

 
• Por 4 esquinitas de nada 

http://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ 
Conte. En Quadradet no és rodó com tots els seus amics i, per tant, no pot entrar per la 
porta en forma de cercle de “la casa gran”. Com s’ho faran? Fantàstic conte que ens 
presenta, des de la visió més infantil possible, la importància d’entendre i atendre amb 
empatia les necessitats dels qui són diferents a la majoria. Es poden trobar al web tot 
tipus de propostes, obres teatrals i conta contes que el refereixen. 

 
• Birds 

http://www.youtube.com/watch?v=tRS4X-kVQ1M 
Curtmetratge animat de la Pixar per treballar els conceptes d’acceptació i marginació 
enfront la diferència. 

 
• EX E.T. 

http://www.youtube.com/watch?v=Fce5uG18ZTI 
Talantis films ens presenta aquest curtmetratge animat: un món extraterrestre on tots els 
seus habitants són exactament iguals i es passen el dia fent exactament les mateixes 
activitats. Enmig de tanta ordinarietat, creix un nen que no segueix les normes i que 
gaudeix i juga amb tot el que l’envolta. Ideal per treballar el rebuig a la diferència i la 
realitat de la diversitat que caracteritza al planeta Terra. 

 
• I si la barreres fossin per nosaltres? 

http://es.youtube.com/watch?v=Bb7GYhyw5Cs 
Petit curt que presenta un món en que la diferència ve marcada per l’actual normalitat. 
Com caminaríem pel carrer si la resta anessin amb cadira de rodes? com obriríem un 
compte al banc si sols ens parlessin en llengua dels signes? com llegiríem un llibre si sols 
estigués redactat en Braille? 
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• De la discapacitat a la capacitat 
http://www.tv3.cat/videos/4287490/De-la-discapacitat-a-la-capacitat 
Vídeo Programa TV3: Latituds. 
Programa en el que es detalla les inquietuds de persones que cerquen feina. 
 

• Cronopis  
http://www.tv3.cat/videos/4395091/Cronopis  
Vídeo Programa TV3: Actua 
Documental en el que es mostra la Formació en Circ d’un grup de persones molt 
especials, amb capacitats molt diverses vers al món del circ. 
 

• El SASVIa la Fundació el Maresme 
http://www.youtube.com/watch?v=unICrjl4Odc 
Vídeo presentació del grup de SASVI (Servei d’Autonomia i Suport a la Vida 
Independent) de la Fundació el Maresme 
 

• Anem al mercat’, EEE L’Arboç, Fundació el Maresme. 
http://www.youtube.com/watch?v=z5mieiguus0&list=UUC2sbHHjrRnemf1O1tscfIw&index
=13 
Vídeo en el que es veu a un grup d’alumnes de l’escola L’Arboç que van a comprar al 
mercat i fan ús de sistemes alternatius de comunicació per fer la compra. 
 

• Programa “Sense embuts. En llengua dels signes” 
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/855409 
Vuit persones sordes expliquen, amb Llengua dels Signes, com s’ho fan per estimar, 
treballar o xafardejar en silenci. Vídeo realista i divertit on vuit persones sordes ens parlen 
de la seva vivència: de les seves relacions amb els oïdors o sords, de la família, la seva 
joventut, dels estudis, dels fills, del seu dia a dia o de la identitat. Després de la 
visualització del vídeo, podem entendre molt millor a la comunitat sorda. 

 

Enllaços d’interès 
 

• Mira què dic 
http://www.edu365.cat/mqd/ 
Diccionari de signes català.  
 

• Signar 
http://www.signar.org 
Llenguatge de signes  

 
• Fundació el Maresme 

www.fundmaresme.cat 
 

• DINCAT  
http://www.dincat.cat/ 
Web associació que agrupa entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la 
discapacitat intel·lectual. 

• Ecom 
http://www.ecom.cat/ 
Ecom és un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb 
discapacitat física. A la seva web, podem trobar tota mena de recursos adreçats tant a 
persones discapacitades, com al treball amb persones que no ho són. És d’especial 
interès la seva “guia de recursos per a la discapacitat” 

 
• Subapartat del la Web de la Universidad de Huelva en referència al cinema i la 

discapacitat. 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temasdiscapacidad.htm 
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• El viaje de los abrazos encontrados 
http://escuelainclusivaliceocastilla.blogspot.com.es/ 
Bloc en relació a l’educació inclusiva duta a terme a una escola de Burgos formant part 
d’un projecte d’innovació educativa de la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León. Conté material amb el qual treballar a les aules en referència a l’autisme 
i material també de formació pel professorat. 
 

• BJ Adaptaciones 
http://www.bj-adaptaciones.com/ 
Empresa que crea, produeix, i distribueix tecnologia de suport per a persones amb 
discapacitat per tal de potenciar al màxim la seva autonomia i qualitat de vida.  
 

• ARASAAC 
http://www.catedu.es/arasaac/index.php 
Web que ofereix recursos gràfics (entre d’altres pictogrames) i materials per facilitar la 
comunicació d’aquelles persones que tenen alguna dificultat en aquesta àrea. 
 

• UTAC (Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació) 
https://sites.google.com/site/utacub/ 
És un servei adreçat a persones amb discapacitat motriu que requereixen formes 
augmentatives i alternatives de comunicació i d'accés a l'ordinador, joc adaptat i 
mobilitat assistida. 
 

 

Pel·lícules recomanades 
 

• Nemo 
• A quién ama Gilbert Grape 
• El circo de la mariposa (curtmetratge) 

http://www.youtube.com/watch?v=ZF5M_BjLg8w 
 

Portals web 
 

• www.ecomlab.cat 
ECOM ha creat aquesta eina interactiva, que té per finalitat sensibilitzar als infants i 
adolescents sobre discapacitat i fomentar valors com la solidaritat i la diversitat. 
L'ecomLab és un laboratori d'experimentació sobre discapacitat on els nois i les noies 
poden posar a prova les seves habilitats en diferents jocs interactius i activitats que, a 
banda de divertir-los, els portarà a reflexionar sobre diferents situacions i realitats. 

 
• Yo como Tu 

yct.feapsmadrid.org/ 
Portal web de l’organització FEAPS que pretén apropar la discapacitat intel·lectual a la 
societat, partint de la premissa de que el món és divers i com a tal, està format per 
persones úniques i irrepetibles, cadascuna amb els seus matisos 
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Bibliografia i recomanacions 
 

• El Cazo de Lorenzo 
Isabelle Carrier -  Editorial Juventud. Conte molt visual que presenta la discapacitat com 
a metàfora a partir d’un nen, en Lorenzo, que es veu obligat a arrossegar amb ell una 
olla que de petit li va caure a sobre i que no fa més que entorpir el seu dia a dia. El 
conte treballa conceptes com l’acceptació, la solitud, l’aprenentatge, l’empatia o la 
comprensió. En xarxa, podem trobar diferents versions d’aquest vídeo: llegit, amb 
música, sense, més o menys extens. Triarem l’opció que més ens convingui segons l’edat 
a qui va dirigit. 
 

• Por cuatro esquinitas de nada 
Jérôme Ruillier –Editorial Juventud – Conte sobre l’amistat, la diferència i l’exclusió. En 
Quadradet no és rodó com tots els seus amics i, per tant, no pot entrar per la porta en 
forma de cercle de “la casa gran”. Com s’ho faran? Fantàstic conte que ens presenta, 
des de la visió més infantil possible, la importància d’entendre i atendre amb empatia 
les necessitats dels qui són diferents a la majoria.  
 

• La meva germana és diferent 
Sagarzazu, P. i Valverde M. - La Galera 2001.  El nen protagonista té una germana 
amb síndrome de Down. Intenta explicar el perquè d'aquesta discapacitat i el 
comportament de la germana. Ens demostra com la diversitat és una cosa normal i 
enriquidora.   

 
• Parlem amb les mans 

Huainigg, Franz-Josep - La Desclosa, 2007. Com sona el món? Com sonen els estels, el 
mar o la neu? La Lisa es fa sempre aquestes preguntes perquè és sorda de naixement. 
Però, molt més que poder sentir-hi, el que la Lisa vol és tenir amics que l’acceptin tal 
com és. Sortosament, apareix en Tomàs, que sap la llengua de signes. Amb ells, entrem 
en aquest món silenciós i aprenem a comprendre’l. 

 
• El meus peus són la cadira de rodes 

Huainigg, Franz-Josep - La Desclosa, 2007. Una nena que va amb cadira de rodes es 
troba al parc un noi grassonet que és ridiculitzat pels seus companys pel fet de ser-ho. Es 
coneixen i es fan amics en adonar-se que tots dos són víctimes dels prejudicis. 

 
• Les tres bessones i l 'olimpíada més especial 

Roser Capdevila i Carles Capdevila - Icaria Editorial 2003. La Teresa i l'Helena es porten 
una sorpresa en descobrir que en Pep, grassonet, baixet i lent per aprendre, és tan bon 
atleta. Ana coneix el seu secret: en Pep és un esportista molt valent i s'està preparant 
pels jocs Special Olympics. Gràcies al Pep i als seus amics, les bessones descobreixen 
que hi ha persones que tenen dificultats per a fer les coses, però que, com tothom, 
tenen  altres talents ocults. 
 

• Una altra cosa 
Kathryn Cave; il·lustracions de Chris Riddell. “Una Altra Cosa” vol ser com els altres nens, 
però malgrat els seus esforços, “Una Altra Cosa” és una altra cosa. Per aquest motiu, viu 
sol, sense amics, en una muntanya molt alta, i se sent molt sol. Un dia apareix una 
criatura estranya que busca la seva amistat i afirma que és igual que ell. Tot i que Una 
Altra Cosa creu que no són iguals, comprèn que això no és motiu perquè no siguin 
amics. Treball de comprensió davant les diferències entre els éssers humans i 
l’acceptació. Respectar, ser tolerants i acceptar els altres tal com són.  
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• Sóc realment diferent? 
Evelien Van Dort. Il·lustracions: Gerda Westering. La marieta d’una sola taca està molt 
trista perquè li han dit que és diferent de les altres marietes. - I què si ho ets? - li diu la 
vella marieta – Si t’hi fixes bé, veuràs que totes som ben diferents i això és el més bonic 
que ens pot passar. Precisament són aquestes diferències les que ens fan a tots únics i 
especials.  

 
• Si això és una escola, jo sóc un tigre 

Montserrat Viza i Pau Estrada. La Galera. Conte entorn la dificultat d’integració 
d’alumnes amb necessitats educatives especials en centres d’educació ordinària.  
 

• Em vols conèixer? Autisme 
Asun Galera i Carmina del Río. Editorial Salvatella. La Laia ens parla d’en Dani, un 
company de classe autista, i de com ella l’ajuda presentant-nos les seves dificultats i 
habilitats. 

 
• Berta,  tu pots! 

Lourdes Calvet Arratibel. Associació de Mestres Rosa Sensat. Lourdes Calvet explica la 
història de la seva filla de 27 anys, la Berta, que té una discapacitat intel·lectual. Lectura 
agradable amb un fi sentit de l’humor.   
 

• Maria i jo 
Gallardo, Maria; Gallardo, Miguel. Barcelona: La Galera, 2008. Còmic en què 
l’il·lustrador Miguel Gallardo comparteix la manera visual que té de comunicar-se amb 
la seva filla Maria, una nena amb autisme. El llibre, guanyador del Primer Premi Nacional 
de Còmic de la Generalitat de Catalunya, pretén corregir molts tòpics sobre els nens i 
les nenes amb autisme. 

 

Recursos multimèdia / webs 
per a sensibilitzar envers la diversitat i la discapacitat 

 
 

• La llengua de signes catalana 
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2142 
Activitat jclic 
 

• Verbs en llengua de signes 
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3765 
Activitat jclic 
 

Recursos multimèdia / webs 
que cobreixen necessitats d’accessibilitat 
 

• Casal Digital 
www.casaldigital.cat 
Portal de notícies, articles, materials... 
 

• Messenger Visual 
www.messengervisual.cat 
Programa que permet xatejar fent ús de pictogrames (ARASAAC) 

 


