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Sóc mare d'un nen amb autisme, que actualment té 6 anys, i vaig a explicar la meva experiència 

amb les noves tecnologies i el nostre dia a dia amb elles. 

Després d'anys d'exercir com a professora, va néixer el meu primer fill i em vaig incorporar a la 

feina amb les mateixes xacres que qualsevol mare d'aquest país. Però quan va néixer el meu 

segon fill la cosa va canviar, el seu desenvolupament va ser normal fins als 12 o 14 mesos, o 

almenys això creia jo, perquè de sobte va deixar de parlar, va deixar de mirar-me. Vaig començar 

a notar que alguna cosa no anava bé, ja que el nen no buscava a altres nens, ni desenvolupava el 

joc tal com corresponia a seva edat. 

Van començar les visites a pediatres, logopedes, gabinets de psicologia i especialistes i amb 3 

anys va arribar el diagnòstic, patia autisme!!! 

Jo tenia, com la gran majoria de persones, un concepte difús i estandarditzat del terme autisme. 

Ni tan sols era conscient de tota la problemàtica del mateix, fins que no em vaig informar amb 

més detall. La manca d'informació i la ignorància són un dels majors problemes associats al 

concepte de l'autisme. Llavors va arribar la decisió, vaig deixar d'exercir per dedicar-me als meus 

fills. 

Quan van començar els diagnòstics, la Xarxa va ser la meva biblioteca d'informació, vaig bussejar 

en ella, dia i nit, buscant de tot, professionals, teràpies, dietes, bibliografia, materials de treball, 

altres afectats, etc. Al principi el món em va caure a sobre, i entre plor i plor, la Xarxa em va 

demostrar que hi havia gent igual, millor i fins i tot molt pitjor que jo. Persones amb les quals 

podia compartir informació, a qui podia conèixer, encara que estigués a l'altra banda del món i 

amb la qual podia comptar per donar-me suport quan ho necessités. Avui penso que aquesta 
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Xarxa va ser un suport psicològic essencial en les nostres vides per tenir-nos ocupats, i en lloc de 

lamentar-nos, lluitar i buscar solucions. 

Vaig buscar immediatament associacions i fonts d'ajuda per conèixer encara més sobre com 

abordar la nostra vida de la millor manera possible. 

Van arribar les plataformes, i allà vaig conèixer gent meravellosa que feia coses diferents, que 

lluitava de mil maneres diverses, que compartia el que tenia... em vaig sumar a elles, i m'he 

convertit en una activista total. 

Van començar les teràpies i un cop més la Xarxa em va facilitar l'accés a materials de treball, 

pictogrames, sistemes alternatius de comunicació, panells d'informació, materials Teacch1  i 

informació sobre com utilitzar-los a l'hora de treballar per ajudar al nostre fill. Vaig intercanviar 

informació i materials, aprendre a elaborar els meus propis, comprar material i bibliografia més 

especialitzats i realitzar alguns cursos de formació en línia d'allò que m'interessava. 

Mentrestant, a casa meva hi havia una personeta que no parlava i que no trobava molt amb que 

entretenir-se, perquè les joguines no cridaven la seva atenció. Ell observava com la seva mare 

estava moltes hores davant d'una pantalla que s'assemblava al televisor, on alguna que una altra 

vegada li agradava la música d'algun anunci o les cançons de sèries de dibuixos o mirava sense 

entendre molt les sèries de Pocoyo o Caillou. 

De tant en tant, la mare li buscava cançons de les que li agradaven a Youtube i se les posava. A 

poc a poc Carlos començava a venir més sovint a buscar a la mare a l'ordinador, fins al punt que 

havia d'estar una hora posant cançons i músiques per a ell, però això va estimular que ho 

demanés, ja que en la seva absència de llenguatge guiava les mans cap el botó d'encendre 

l'ordinador o cap al ratolí. Mai ha estat capaç d'assenyalar i encara avui ho seguim intentant. 

Però clar, la mare tenia coses a fer i no podia estar tot el temps posant cançons. Llavors Carlos es 

mantenia atent, mirant el que el pare o la mare, o fins i tot el seu germà gran, feien mentre 

estaven a l'ordinador, o buscava alguna joguina lluminosa mentre passava el temps i tornava a 

intentar que la mare, si era a la cuina, li portés de nou cap a l'ordinador. 

                                                           
1  Enllaços a materials Teacch: 

http://www.apnab.org/ComprenderAutismo/ConceptosTecnicosTeoricos/Tratamiento/TEACCH.aspx.pdf 
http://www.educantabria.es/docs/centros/atencion_a_la_diversidad/CREE/material_de_formas_basado_en_estructu
racion_teacch.pdf  
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Vam comprar un telèfon tàctil pensant en el Carlos i aquest es va convertir en un objecte de 

desig per a ell. Al principi la mare o el pare posaven les cançons o alguns jocs senzills, però 

ràpidament el Carlos va començar a usar les seves mans per a descobrir un món en el qual podia 

triar amb els seus dits (els utilitzava tots) i el telèfon es va convertir en un reforç d’aprenentatge 

molt potent. 

Tenint en compte l’èxit de l’experiència, vam comprar una tablet, on ja realitzàvem treball amb 

aplicacions educatives i de reforç. Hi havia les cançons o els vídeos que li agradaven. El Carlos 

tenia gairebé cinc anys i seguia sense dir una paraula. 

Ell observava i observava, i esperava i esperava, i un dia ens el vam trobar no només escoltant la 

cançó del vídeo de Youtube, sinó que...havia agafat el ratolí de l'ordinador! i amb les dues mans 

l’estava guiant per la pantalla, intentant imitar el que observava que fèiem els altres quan ho 

fèiem servir. Llavors li vam posar la mà al ratolí i vam recolzar la nostra mà sobre la d’ell, li vam 

indicar com s'usava el botó dret del ratolí, ficant sobre aquest un gomet de color vermell (el 

favorit del Carlos), guiant el dit cap al punt perquè ell observés l'efecte en la pantalla al fer clic 

sobre el ratolí. 

Poc a poc, el Carlos va anar explorant més i més. Li vam posar un ordinador a  la seva habitació i 

va començar a passar temps davant d'ell. A vegades només repetia i repetia, i no acceptava cap 

tipus d’ajuda. Finalment, i de forma autodidacta, el Carlos ha après a buscar sense saber 

escriure, usant els enllaços que li hem fet. Mitjançant pistes visuals és capaç de trobar a Youtube 

gairebé tot el que vol. 

No cal dir que es mou dins de l'entorn Windows a les mil meravelles: sap encendre i apagar 

l’ordinador, minimitzar, buscar a les carpetes, lliscar les barres d'eines, buscar en els menús, etc. 

Ara estem iniciant-nos en el traç, desenvolupant habilitats i coneixent les lletres i números en 

paper, aprenent comunicació alternativa, sèries lògiques, seqüències, etc, i per tot això utilitzem 

aplicacions informàtiques, programari educatiu, apps, vídeos, portals, blocs amb materials i 

enllaços, etc. Sens dubte si no tinguéssim accés a tota aquesta llista de coses, la intervenció amb 

el Carlos seria molt més lenta i difícil. 

Al meu entendre, les noves tecnologies són una potent eina d'aprenentatge, impliquen la 

intervenció de diversos sentits i això estimula els centres d'interès i permet la intervenció i 

desenvolupament de les intel·ligències múltiples, en les quals crec fermament. 

La tecnologia a casa forma part del nostre dia a dia, ensenyem, esperem, juguem, ens 

comuniquem, participem i ens relaxem amb elles.  


