Video fòrum
·

Etapa Infantil
• Elmer, l’elefant de colors
• Per quatre costadets de res

·

Primària: Cicle inicial (1er-2on)
• Caillou: “Seguidme”
• El cassó de l’Anatole

·

Primària: Cicle mitjà (3er- 4rt)
• Suceden cosas asombrosas

·

Primària: Cicle Superior (5è-6è)
• Hugo, un amigo con Asperger
• Academia de Especialistas
• El viaje de María

·

Secundària
• "The Big Bang Theory"

•

Videojoc: "El viaje de Elisa"
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Video fòrums:
Etapa infantil
Conte "L'elefant de colors";"Elmer, el elefante de colores".
Xerrada sensibilització.

Activitat proposada

Activitat posterior:
Pintar l’Elmer i fer mural
d’elefants.

Idioma del vídeo

Català/Castellà.

Temàtica

Diversitat/Autoestima.
-Aula amb pantalla i projector.
-Ordinador (reproduir el conte).

Material necessari

Enllaços

- Accés a internet.
-Fotocòpia per cada alumne de l'Elmer per pintar.
-Mural gran amb la figura de l'Elmer en blanc per omplir-lo
d’Elmers petits pintats pels nens.
https://www.youtube.com/watch?v=esZf_VTfRIw
(català)
https://www.youtube.com/watch?v=Hw8--aHa01w
(castellà)

Descripció de
l’activitat

Es planteja veure el conte de l’elefant Elmer (8:07).
Posteriorment es proposa fer una xerrada amb els alumnes
per veure que han entès, treballar la comprensió que tots
som diferents i sensibilitzar sobre la diferència. Per acabar
l'activitat es proposa que cada alumne pinti el seu "Elmer"
dels colors que vulgui i s'enganxin tots junts dins la silueta
buida de l'elefant dibuixada en un mural.

Durada

45 minuts.
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3

Activitat proposada

"Per quatre costadets de res”; "Por cuatro
esquinitas de nada".
Xerrada
sensibilització.
Activitat posterior:
creació d'un mural o d'un recull de
missatges sobre el que han après sobre la
diversitat/autisme.

Idioma del vídeo

Català/Castellà.

Temàtica

Diversitat.
-Aula amb pantalla i projector.

Material necessari

-Ordinador (reproduir el conte).
- Accés a internet.
https://www.youtube.com/watch?v=5Ea6x72PysU
(català format conte)

Enllaços

https://www.youtube.com/watch?v=nw941CErrZA
(català format dibuixos animats)
https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ
(castellà)

Descripció de
l’activitat

Es planteja veure el vídeo proposat (3:02) perquè els nens
pugin entendre que no tothom és igual i poder introduir el
concepte de diversitat que ens ajudarà a explicar que és
l’autisme.

Durada

45 minuts.
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Primària. Cicle inicial:

Activitat proposada

"Caillou. Seguidme"(7:09)
Xerrada sensibilització.
Activitat posterior: creació d'un mural o d'un
recull de missatges sobre el que han après
sobre la diversitat/autisme.

Idioma del vídeo

Castellà.

Temàtica

Autisme
-Aula amb pantalla i projector.

Material necessari

-Ordinador (reproduir el vídeo).
-Accés a internet.

Enllaços

https://www.youtube.com/watch?v=Ka0GFMsbytI

Descripció de
l’activitat

Es planteja veure el vídeo proposat (14:19) on els alumnes
s'introdueixen en el coneixement de l'autisme a través de les
explicacions del Caillou que té un company amb autisme a la classe.
Apareixen situacions en diferents entorns (aula, pati...).

Durada

1 hora.
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Activitat proposada

“El cassó de l’Anatole” o "El cazo de Lorenzo"
Xerrada sensibilització.
Activitat posterior: creació d'un mural o d'un recull
de missatges sobre el que han après sobre la
diversitat/autisme.

Idioma del vídeo

Català/Castellà.

Temàtica

Diversitat funcional, diferències, superació.
-Aula amb pantalla i projector.

Material necessari
Enllaços

-Ordinador (reproduir el vídeo).
-Accés a internet.
https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg

Descripció de
l’activitat

Es planteja veure el vídeos proposats (5:47) perquè els nens pugin
entendre que tots som diferents, que algunes persones tenen
algunes dificultats però també poder fer moltes coses si els hi
donem la oportunitat. Introduir el concepte de diversitat que ens
ajudarà a explicar que és l’autisme.

Durada

1 hora.
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Primària. Cicle mitjà:

Activitat proposada

“Suceden cosas asombrosas”
Xerrada sensibilització.
Activitat posterior: proposar idees que
puguin ajudar a les persones amb TEA a
relacionar-se amb els altres.

Idioma del vídeo

Castellà (sudamericà).

Temàtica

Característiques TEA, dificultats de relació...

Material necessari

-Aula amb pantalla i projector.
-Ordinador (reproduir el vídeo).
-Accés a internet.

Enllaços

https://www.youtube.com/watch?v=wex4aLnDZVw

Descripció de
l’activitat

Veure el vídeo proposat (5:30) perquè els nens pugin entendre que tots
som diferents i quines són les dificultats que tenen les persones amb
TEA.

Durada

1 hora.
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Primària. Cicle superior:

Activitat proposada

"Academia de Especialistas"
Xerrada
sensibilització.
Activitat posterior: crear un mural on
apareguin tots els alumnes de l'aula amb una
de les seves qualitats escrita o dibuixat el seu "súper poder".

Idioma del vídeo

Castellà.

Temàtica

Habilitats de les persones amb Autisme.
-Aula amb pantalla i projector.

Material necessari

-Ordinador (reproduir el vídeo).
-Accés a internet.

Enllaços

https://www.youtube.com/watch?v=LVao2G_DR_8

Descripció de
l’activitat

Veure el vídeo proposat (7:29) perquè els alumnes puguin entendre
que tots som diferents, que tenim habilitats especials i som únics.
Introduir el concepte de diversitat que ens ajudarà a explicar que és
l’autisme.

Durada

1 hora.
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Activitat proposada

“Hugo, un amigo con Asperger”
Xerrada sensibilització.
Activitat posterior: role playing escenificant una de
les situacions que apareixen al vídeo. Els
participants interpreten els diferents papers i
comparteixen els sentiments que els hi genera.

Idioma del vídeo

Castellà sud americà.

Temàtica

Asperger
-Aula amb pantalla i projector.

Material necessari

-Ordinador (reproduir el vídeo).
-Accés a internet.

Enllaços

https://www.youtube.com/watch?v=mzl33DR2rnM

Descripció de
l’activitat

Veure el vídeo proposat (6:14) perquè els alumnes puguin entendre
que tots tenim rutines, interessos diferents i ens agrada ser
acceptats pels nostres companys i amics. Introduir el concepte de
diversitat que ens ajudarà a explicar que és l’asperger.

Durada

1 hora.
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Activitat proposada

“El viaje de Maria”
Xerrada sensibilització.
Activitat posterior: Posada en comú sobre
les habilitats/dificultats que els alumnes
poden tenir en les diferents àrees de la seva vida i quines accions
porten o poden portar a terme per a superar-les.

Idioma del vídeo

Castellà.

Temàtica

Autisme
-Aula amb pantalla i projector.

Material necessari

-Ordinador (reproduir el vídeo).
-Accés a internet.

Enllaços

https://www.youtube.com/watch?v=qxLeb5y6p7s

Descripció de
l’activitat

Veure el vídeo proposat (5:42) perquè els alumnes puguin entendre
que tots presentem habilitats i dificultats en alguns aspectes, així com
també les presenten les persones amb autisme. Valorar les dificultats
afegides amb les que es troben les persones amb TEA i el sobreesforç
que els hi representa haver d’enfrontar-se a determinades situacions
en el seu dia a dia.

Durada

1

1 hora.
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Etapa secundària:

Activitat proposada

Visionat de fragments de la sèrie "The Big
Bang Theory".
Activitat posterior: Xerrada de reflexió i
sensibilització.
Identificació de les característiques de les persones amb TEA i
reflexió sobre les dificultats que els generen les relacions socials i
valorar que es podria fer per facilitar-los la relació amb els altres,
tenir amics...

Idioma del vídeo

Castellà.

Temàtica

Asperger
-Aula amb pantalla i projector.

Material necessari

-Ordinador (reproduir el vídeo).
-Accés a internet.

Enllaços

https://www.youtube.com/watch?v=uKMjM_KoeKQ

Descripció de
l’activitat

Veure el vídeo proposat (5:38) perquè els alumnes puguin entendre
la dificultat que suposa per a les persones amb TEA entendre i
participar de les relacions socials.

Durada

1 hora.
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Activitat proposada

Jugar al videojoc “El viaje de Elisa”
Xerrada sensibilització.
Activitat posterior: gravar un vídeo sobre
què ha suposat per a la classe realitzar
aquesta activitat per poder-ho penjar a la
web de l'associació.

Idioma del vídeo

Castellà.

Temàtica

Asperger
- Aula d'informàtica.

Material necessari

- Instal·lació prèvia gratuïta del joc als pc's, tauletes o accés a
internet per jugar en línia.

Enllaços

https://autismodiario.org/2017/01/28/el-viaje-de-elisa-elvideojuego-que-te-ayuda-a-entender-a-las-personas-con-asperger/

Descripció de
l’activitat

Videojoc gratuït de conscienciació per alumnes d’ESO. Els jugadors
han de superar diferents proves gràcies a les qual aniran adquirint
diferents coneixements sobre les persones amb TEA.

Durada

1 hora.
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