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BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER
Baldiri Aleu, 6-8 08830 Sant Boi de
Llobregat
Tel. 93 630 97 60
Fax 93 630 97 58
b.st.boillo.jrb@diba.cat
HORARI
Dilluns, de 15 a 21h
De dimarts a divendres, de 9 a 21h
Dissabtes, d’11 a 19h
HORARI D’ESTIU I DE NADAL
De dilluns a divendres, de 14 a 21h
Tancat: diumenges i festius, 5 de gener,
Setmana Santa de Dijous Sant a Dilluns
de Pasqüa, el 23 de juny, i el 24 i 31 de
desembre

MARÇ 2012

Butlletí del CID
Centre d’Interès de la Discapacitat

Novetats a la biblioteca. Activitats. Informació
sobre la discapacitat
La detecció precoç de l’autisme

Activitats

Dijous 19 d’abril a les 18.30 h
Xerrada

A càrrec de Neus Carbonell.
Psicoanalista, psicòloga del Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
de Sant Boi (CDIAP) i membre de l’Associació
TEAdir
www.cdiapsboi.cat/principal.asp
Atenció precoç
L’atenció Precoç és el conjunt d’intervencions dirigides a la
població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen
com a objectiu donar resposta, el més aviat possible, a les
necessitats transitòries o permanents que presenten els nens
amb trastorns en el seu desenvolupament o que corren el risc
de patir-ne.
El 27 de novembre del 2007 L’Assemblea
General de l’ONU adoptà una resolució que
declarava el 2 d’Abril com a Dia Mundial de
Conscienciació de l’ Autisme
Autism

Discapacitats físiques
• Llovera, Albert. No limits
• Palomeque, Isabel. Alta sensibilidad
• Rivas
Gómez,
Eva
Maria.
SOS...

accidente
cerebrovascular: un giro inesperado en mi vida

Discapacitats intel·lectuals
intel lectuals
• Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo (AAIDD). Discapacidad intelectual: definición,

clasificación y sistemas de apoyo.
• Garayzábal Heinze, Elena. Guía de intervención logopédica en
el síndrome de Williams
• Lacalle, Valentín. Discapacidad intelectual: una guía educativa
• Osset, Rodrigo. Sin apenas cuerpo: memorias de un autista
• Rivière, Ángel. Autismo: orientaciones para la intervención
educativa
• Wing, Laura (dir.). Autismo infantil: aspectos médicos y
educativos
Contes infantils
• Borau, Dolors. Una festa sobre rodes
• Domènec, Eva. Mare, què seré de gran?
• Ferrero, Manuel. El reino de los mil escalones
• Sara Floriano, Carmen. La gymkhana de emociones
• Sara Floriano, Carmen. Preparándome para ir de cumpleaños
• Sagarzazu, Pako. La meva germana és diferent, i què?
Lectura fàcil
• Orwell, Geroge. La rebel·lió dels animals
• Martí Constants, Núria. Bajo el mismo cielo
• Selles i Pons, M. dels Àngels. De Chamartín a Collbató

Pel·lícules
Pel lícules DVD
• Ara trobareu les pel·lícules en format DVD del tema de la

discapacitat en la secció del CID
Autisme

Vocabulari

L'autisme s’engloba en la categoria més genèrica dels trastorns del
desenvolupament, conegut com a trastorns de l'espectre autista. Es
caracteritza per una escassa interacció social, problemes en la
comunicació verbal i no verbal, activitats i interessos greument
limitats, inusuals i repetitius. Altres trastorns de l'espectre autista
inclouen la síndrome d'Asperger, la síndrome de Rett, el trastorn
desintegratiu infantil i el trastorn general del desenvolupament no
especificat o atípic. Entre tres i cinc nens de cada 10.000 pateixen
autisme. Els nois tenen quatre vegades més probabilitat de patir-lo
que les noies.
Investigadors i terapeutes han desenvolupat conjunts de criteris per
al diagnòstic de l'autisme. Alguns criteris emprats freqüentment
inclouen:
• Joc imaginatiu i social absent o limitat.
• Habilitat limitada per fer amistats.
• Habilitat limitada per iniciar o mantenir una conversació amb
altres.
• Ús del llenguatge estereotipat, repetitiu o no habitual.
• Patrons d'interessos restringits que són anormals en intensitat.
www.autismo.org.es/AE/default.htm
+ Informació
Confederación Autismo España
www.autismos.es/
Fondation du Champ Freudien
www.aspergercat.es/viewpage.php?page_id=1
Federació Espectre Autista - Asperger de Catalunya
www.associacioteadir.org/crbst_1.html
associació TEAdir
www.autismecatalunya.com/cat/lwww.autismecatalunya.com/cat/l-autisme/lautisme/l-autisme.html
Federació Autisme Catalunya

http://discapacitat.net/index.php?

Novetats

