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12 entretingudes històries per comprendre 
les persones amb trastorn de l’Espectre 
Autista 
 
Puzle de contes és una obra publicada per Zenobita edicions per encàrrec del  
Centre de Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya 
Central (CR TAE CC). 

 Clicar la imatge 

 
 
 
 
 
Puzle de contes 
 
Autors varis 
 
Pàgines: 112 (a color) 
Format:  19 x 21 cm 
Tiratge: 1000 exemplars 
ISBN: 978-84-92571-68-0 
 
 
 
 
 
 
 

Zenobita edicions publica Puzle de contes per encàrrec del Centre de Recursos en 

Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya Central (CR TAE CC). En les pàgines 

d’aquesta obra, dotze autors i dotze il·lustradors es posen a la pell de les persones amb 

autisme creant cadascun una història. 

 

Puzle de contes és una barreja d’estils on el lector podrà llegir i submergir-se en 

aventures molt diverses, algunes que poden ser totalment reals i d’altres que són més 

fantàstiques perquè els follets o animals en són protagonistes. Però totes elles amb la 

finalitat d’aprofundir i difondre el Trastorn de l’Espectre Autista. 
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Tal com explica la directora del CR TAE CC, Rosa Serrano, en el pròleg, “és un llibre 

màgic, al qual s’hi pot arribar tant des del coneixement del Trastorn de l’Espectre 

Autista com des de la més absoluta ignorància, però estem segurs que un cop llegits els 

dotze contes, les dotze peces, veureu les persones amb autisme amb uns altres ulls i 

comprendreu millor com se senten”.  

 

Cada un dels contes va acompanyat d’una peça que explica la clau de la història i ajuda 

a entendre millor com són y com viuen les persones que pateixen aquest trastorn. 

Aquestes són: “Riuen sense motiu aparent”, “No mantenen el contacte visual”, “No 

parlen ni fan gestos (no assenyalen)”, “No atenen quan se’ls crida”, “Joc repetitiu”, 

“Tenen necessitats inusuals”, “Alguns són hiperactius”, “Alguns són hipoactius”, 

“Resistència al canvi”, “Rebequeries-Frustració-Agressivitat”, “No tenen por al perill” i 

“Interacció social”. 

 

Desprès de cada peça, i abans del conte, s’explica qui és l’autor i l’il·lustrador de la 

història. Tots els autors estan lligats d’una manera o d’una altra a aquests trastorn, bé 

perquè són especialistes i professionals, bé perquè tenen algun familiar que el pateix. 

Per aquest motiu, els contes aconsegueixen explicar perfectament què senten i com 

viuen aquestes persones.  

 

Per la seva banda, els 12 il·lustradors, amb estils completament diferents però tots 

fascinants, plasmen a la perfecció, a través de les seves imatges, les diferents situacions 

que es narren als contes a fi que el lector acabi de posar-se del tot en la pell dels 

protagonistes. 
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