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Hola!!!. Em dic Pol , tinc 8 anys i sóc  un nen 
autista.

Estic segur que molts de vosaltres ja sabeu què vol 
dir ser un nen o una nena autista i, fins i tot, algú 
de vosaltres té un company a la classe amb aquest 
tipus de trastorn. Però per tots aquells que encara no 
sabeu què és l’Autisme, m’agradaria explicar-vos com 
veiem el món que ens envolta i perquè la nostra 
conducta és tan estranya en determinades ocasions.



Anar a comprar en uns grans magatzems, visitar llocs on hi ha

molta gent, passejar pel carrer… són activitats que per a vosaltres són

molt normals. En canvi, per a la majoria de les persones autistes, aquests

llocs solen posar-nos molt nerviosos i no ens agraden.

Ens posem nerviosos perquè som molt sensibles a tots els estímuls que

ens arriben del nostre entorn. És a dir, a algunes persones autistes el

volum dels sorolls  els  arriba molt més fort que a tots vosaltres;  altres,

poden olorar amb molta més intensitat i, fins i tot, percebre fragàncies

que el vostre nas mai podrà descobrir; altres, tenen la vista molt sensible

i la llum del Sol o alguns colors molt brillants els poden fer mal als ulls...

Quan  ens  arriben  massa  quantitat  d’estímuls  (sorolls,  olors,

llums…) no els  podem controlar.  Ens  sentim desorientats  i,  fins  i  tot,

podem passar molta por. És per aquest motiu que tenim reaccions tan

estranyes: podem posar-nos a cridar, podem escapar-nos corrents, podem

llançar-nos al terra… 

Si per uns moments voleu descobrir com veiem el nostre entorn, us

convido a mirar aquest vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=0-X2gqto7Z4

Abans  d’acomiadar-me,  m’agradaria  molt  que  a  partir  d’ara

sempre recordeu aquest missatge:  “Els nens i les nenes autistes no som

dolents  ni  mal  educats,  senzillament  és  que  no  podem controlar  els

nostres estímuls”.

Moltes gràcies!

Pol.

Però...
QUÈ VOL DIR SER UN NEN/A AUTISTA?

https://www.youtube.com/watch?v=0-X2gqto7Z4

