
1 fill inesperat i 1 sofà
La vida amb en 
#josepvalent

Una lectura per a tothom

Relat escrit en primera persona per la Gemma, mare 
d’en Josep.

Ens fa viure, sentir i emocionar, amb les vivències 
personals, experiències i situacions del seu fill amb 
Trastorn de l’Espectre Autista i de la seva família. Autora: Gemma Vilanova 

Editorial: Símbols EDITORS



Los niños pequeños
con Autismo

Per famílies, mestres i 
professionals d’atenció precoç

Guia orientativa amb estratègies i eines per estimular el joc, 
com utilitzar els suports visuals, per la millora de l’autonomia 
de l’infant.

Aquest llibre és ideal per iniciar els suports pels infants amb 
TEA de forma general, clara, amb una lectura fàcil per a 
tothom amb diferents apartats i exemples de casos pràctics.

Autors: Equip DELETREA (Juan Martos, María Llorente, Ana González, Raquel Ayuda y Sandra Freire)       

Editorial: CEPE



Model 
ESDM-DENVER

per professionals 
d’atenció precoç

Mètode per infants amb TEA de 0 a 5 anys.

Estimulació del llenguatge, aprenentatge i motivació Social

Estratègies pràctiques estructurades per treballar amb infants 
amb TEA en context natural i amb les seves famílies. Autors: Sally J.Rogers i Geraldine Dawson            Editorial: CEPE



Model 
ESDM-DENVER

adreçat a famílies 
amb fills/es amb 
TEA

Guia per famílies del mètode DENVER, per infants amb TEA de 
0 a 5 anys. 

Com estimular des de casa la comunicació, el llenguatge, el joc, 
la imitació, la interacció, l’aprenentatge, les activitats 
quotidianes del dia a dia des de ben petits. Autors: Sally J.Rogers, Geraldine Dawson i Laurie A.Vismara Editorial: CEPE



Seres Humanos 
Únicos
Una manera diferente de ver 
el autismo

per professionals i famílies
Mètode SCERTS*

Des de la perspectiva del especialista, Barry M.Prizant ens fa 
viure la seva vivència personal amb els infants i adults amb 
TEA, però amb una mirada més humana, sensible on dona 
importància al pacient i a la seva família, un 
acompanyament personal.
*El mètode SCERTS es basa en la Comunicació Social, espontània i funcional, expressió emocional 
i relacions segures amb altres infants i adults. Una regulació emocional i un suport transaccional 
i plans específics per millorar la qualitat de vida emocional de les famílies. 

Autor: Barry M.Prizant Editorial: Alianza 



Comunicación social para 
ninos con autismo y otras
dificultades del desarrollo

Programa ImPACT

Per famílies amb fills/es amb TEA de 0 
a6 anys.

Guia per famílies amb estratègies per millorar la interrelació 
social de l’infant, les seves habilitats de comunicació, imitació i 
joc, dins les activitats significatives i de les rutines del dia a dia, 
de la família amb l’infant.

Aquesta guia es recomanable poder-la establir juntament amb 
el suport del professional de referència amb TEA i amb 
coneixements de ImPACT.

Autors: Brooke Ingersoll y Anna Dvortcsak Autismo Ávila



Pensar con imágenes
Mi vida con el autismo

Testimoni en primera Persona
Temple Grandin

Gran autobiografia i vivència personal, on ens ajuda a comprendre 
millor l’autisme, en tots els àmbits. T’endinses en la persona com 
sent, percep, pensa i mira, i a la vegada et permet tenir un guia 
amb totes les àrees, àmbits i aspectes, en eines i estratègies que 
l’han fet créixer i avançar en un futur.

També, reflexiones de com era abans el diagnòstic i de com s’ha 
avançat, cosa que persones com Temple Grandin han tingut de 
viure situacions molt complicades, amb diagnòstics i tractaments 
erronis, i sobrevivint dins la societat amb els seus propis recursos.

Autora: Temple Grandin Editorial: ALBA



La Ansiedad en el 
Autismo
Comprenderla y tratarla

Per professionals, famílies i 
adults amb TEA

En aquest llibre trobem dades d’investigació i a nivell 
clínic, però també dona veu a les persones amb 
autisme amb diferents experiències sobre l’ansietat, on 
està present en molts casos, dins de la Condició de 
l’Espectre Autista. Autora: Isabel Paula           Editorial: Alianza



El Curiós Incident 
del gos a mitjanit

per a tothom

Novel·la on el narrador és un jove amb TEA (Trastorn de 
l’Espectre Autista). Et fa passar per moltes aventures, com a 
detectiu, investigant l’assassinat d’un gos, i vas descobrint mica 
en mica la seva condició, i comprenen els seus recursos en la 
comunicació i relacions socials amb altres personatges que es 
troba pel camí. Autor: Mark Haddon Editorial: La Magrana


