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 Presentació 
 
 

El Manifest de la UNESCO sobre la biblioteca pública diu: Els serveis de la biblioteca 
pública es fonamenten en la igualtat d’accés per a tothom, sense tenir en compte 
l’edat, la raça, el sexe, la religió, la nacionalitat o la classe social. Cal oferir serveis i 
materials específics a aquells usuaris que, per alguna raó, no poden utilitzar els 
serveis i materials habituals, com és el cas de minories lingüístiques, persones amb 
discapacitats, hospitalitzades o empresonades. 
 
En definitiva, les biblioteques públiques han de ser inclusives i aquesta inclusió s’ha 
de facilitar des de tres vessants: l’arquitectònic, l’humà i el documental amb uns fons 
que pugui satisfer tota mena de públics.  
 
El Calaix de la diversitat : edició 2018  conté una tria de les novetats aparegudes en 
els darrers dos anys i posteriors a l’any 2010 i està subdividida en dos blocs: 57 llibres 
adaptats en els formats adequats als nens amb discapacitat: llengua de signes, 
lectura fàcil, sistema pictogràfic i de comunicació (SPC) o audiollibre i 52 recursos 
electrònics per a infants i joves amb discapacitat. 
 
El treball bibliogràfic s’emmarca en una línia estratègica que impulsa el Servei de 
Biblioteques destinada a la consecució d’uns serveis bibliotecaris cada dia més 
inclusius. Les biblioteques haurien d’estar exemptes de barreres arquitectòniques, 
humanes i materials. Són barreres que persisteixen en molts dels nostres 
equipaments i que impedeixen que col·lectius de persones amb discapacitat facin ús 
dels seus serveis i fons bibliogràfics amb normalitat i amb les mateixes condicions 
que la resta de ciutadans.  

 
Qualsevol altra millora o suggeriment que ens vulgueu fer arribar, ens permetrà oferir-
vos una eina cada vegada més adequada a les vostres necessitats. Podeu 
escriure’ns a l’adreça: biblioteques@gencat.cat 
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 Llibres adaptats 
 

Llengua de signes: llibres adreçats a infants amb sordesa o autisme 

BALADA, Montserrat. - El hombre más valiente del mundo / ilustraciones: Sebas 
Martín. - Carambuco, 2016. - 24 p. + 1 DVD. - ISBN 9788494122552. 18,00€ 
“Quan sigui gran seré com el meu oncle Xavier, és un gran aventurer... és l’home més valent del món!” 
Però el que no sap el protagonista d’aquesta història és la gran sorpresa que l’espera el dia que, 
finalment, coneix el seu estimat oncle. Una història per a tota la  família, amb un final sorprenent que 
convida a la reflexió. Conte adaptat a la llengua de signes espanyola (LSE). Inclou un DVD amb el 
conte animat i signat en LSE. Es poden activar subtítols. També publicat en català i llengua de signes 
catalana a la col·lecció Ginjoler. 
Més informació del llibre, aquí .  

 
BALADA, Montserrat. - El ratolí Pérez / il·lustracions de Juliustrador ; Federació de 
Persones Sordes de Catalunya. - El Cep i la Nansa, 2016. - 28 p. - (Ginjoler). - ISBN 
9788494506864. 12,90€ 
El ratolí Pérez s’encarrega de recollir les dents de llet sota els coixins. Un dia, però, veu com  un 
altre ratolí també ho fa. És el ratolí Giménez. Per poder decidir qui és el ratolí de les dents oficial, el 
Gran Consell de Ratolins proposa tres proves. Cadascú té una habilitat: el ratolí Pérez la màgia de 
rata, i el ratolí Giménez l’enginy. Qui guanyarà les proves? Qui serà el ratolí de les dents per sempre 
més? Conte adaptat a la llengua de signes catalana (LSC). Com a novetat, permet la descàrrega del 
conte a través d’un codi QR o a través de la pàgina web www.seebook.eu. 
Més informació del llibre,  aquí.  
 
BALADA, Montserrat. - L'elefant Mainú i l'amistat / il·lustracions: Òscar Julve. - El Cep 
i la Nansa, 2014. - 24 p. +  1 DVD. - (Ginjoler). - ISBN 9788492745913. 16,50€ 
En Mainú és un elefant que sempre ha sentit parlar de l’amistat, però no sap quin aspecte té,  així 
que decideix anar-la a buscar. Pel camí va trobant diferents animals que tenen un problema, i quan 
ell els ajuda, s’uneixen a la recerca de l’amistat. Conte adaptat a la llengua de signes catalana (LSC). 
Inclou un DVD amb el conte animat i signat en LSC. Es poden  activar subtítols. També s’ha editat en 
castellà i llengua de signes espanyola per Carambuco. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
BALADA, Montserrat. - Un rei molt tossut / il·lustracions de Pep Boatella. - El Cep i la 
Nansa, 2012. - 24 p. + 1 DVD. - (Ginjoler). - ISBN 9788492745524. 16,50€ 
En Tolot és el rei més tossut del món. Quan algú li porta la contrària, el tanca a la presó. Així,  la 
presó de palau està sempre plena a vessar de gent. Un bon dia, més tossut que mai,  mana als seus 
soldats que vol rocs que parlin. Rocs parlants? Els soldats tenen un problema greu! Com s’ho faran 
perquè en Tolot sigui raonable i no els faci acabar a la presó? Conte adaptat a la llengua de signes 
catalana (LSC). Inclou un DVD amb el conte animat i signat en LSC. Es poden activar subtítols. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
CASAS, Lola. - Veo, veo : adivinanzas / il·lustracions: Mercè Galí. - Carambuco, 2014. - 
22 p. - (Carambuco cuentos). - ISBN 9788494122552. 18,00€ 
Recull d’endevinalles adaptades a la llengua de signes espanyola (LSE): endevinalles del cel blau, la 
mare terra i la mar salada. Inclou un DVD amb les endevinalles adaptades en LSE. Es poden activar 
subtítols. 
Més informació del llibre, aquí. 
  
ESPARREGUERA, Paula. - On és la pilota? / il·lustracions: Joan Manuel Celorio. - El Cep 
i la Nansa, 2015. - 24 p. - (Ginjoler). - ISBN 9788492745876. 17,00€ 
La Carlota xuta molt fort la pilota. On és la pilota? Fins al final del conte no se sap, però sí que es 
veuen les destrosses que va fent en el seu recorregut. Conte rimat, adaptat a la llengua de signes 
catalana (LSC). Inclou un DVD amb el conte animat i signat en LSC. Es poden activar subtítols. 
Més informació del llibre, aquí.  

 

http://www.carambucoediciones.com/index.php?route=product/product&filter_name=el%20hombre%20m%C3%A1s%20valiente%20del%20mundo&product_id=63
http://www.elcepilanansa.com/cataleg-infantil/ginjoler/el-ratoli-perez/
http://www.elcepilanansa.com/colleccions/ginjoler/lelefant-mainu-i-lamistat/
http://www.elcepilanansa.com/colleccions/ginjoler/un-rei-molt-tossut/
http://www.carambucoediciones.com/index.php?route=product/product&filter_name=veo,%20veo,%20adivinanzas&product_id=64
http://www.elcepilanansa.com/colleccions/ginjoler/on-es-la-pilota/
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JUANOLO. - Noche de reyes. - Carambuco, 2014. - 24 p. + 1 DVD. - (Carambuco 
cuentos). - ISBN 9788494122569. 18,00€ 
Fins i tot el Reis d’Orient poden tenir accidents i nosaltres correm el perill de quedar-nos sense regals. 
Però un vell pescador, en Pau, després de sobreviure a una gran tempesta, serà qui farà possible que 
els regals arribin a temps. I és que la gent de mar se les  empesca totes. Conte adaptat a la llengua 
de signes espanyola (LSE). Inclou un DVD amb el conte animat i signat en LSE. Es poden activar 
subtítols. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
PANERO, Montse. - Tots els petons del món / il·lustracions: Mercè Galí. - El Cep i la 
Nansa, 2013. - 24 p. + 1 DVD. - (Ginjoler). - ISBN 9788492745777. 16,50€ 
En Tonet és el més petit de la família Petó i no li agrada gens fer petons ni que n’hi facin. És per això 
que els seus pares l’envien a recórrer món per conèixer-ne de nous: els petons suaus de papallona, 
els petons forts de cocodril o els petons que fan les vaques. També hi ha els petons regal, els 
sorpresa, els amistosos. Conte adaptat a la llengua de signes catalana (LSC). Inclou un DVD amb el 
conte animat i signat en LSC. Es poden activar subtítols. L’edició en castellà és de Carambuco. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
PEIX CRUZ, Susana. - Saltironets / il·lustracions de Jordi Sunyer. - El Cep i la Nansa, 
2013. - 24 p. + 1 DVD. - (Ginjoler). - ISBN 9788492745654. 16,50€ 
La il·lusió de la Saltironets és arribar fins a la Lluna per explicar-li cada nit un dels seus contes. I va 
saltar tant, que un dia hi va arribar. I des de llavors viu allà. Conte adaptat a  la llengua de signes 
catalana (LSC). Inclou un DVD amb el conte animat i signat en LSC. Es poden activar subtítols. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
PLANS, Marta ; GUBIANAS, Valentí. - La princeseta. - El Cep i la Nansa, 2017. - 32 p. - 
(Ginjoler). - ISBN 9788417000189. 13,00€ 

           La princeseta s’ha perdut. Està al mig del carrer i no sap com tornar a palau. Es toparà amb  
             moltes persones pel camí, algunes d’elles l’ajudaran i d’altres no. Però la princeseta té clara  
             una sola cosa: si no l’ajuden, tant se val! Un conte on posa en entredit el rol i paper històric  
             de les princeses i, alhora, exposa de manera subtil que una dona, sigui princesa o no, és  
             autosuficient per a aconseguir el seu objectiu.  L’edició en castellà és de Carambuco. 

Més informació del llibre, aquí.  
 

RIBAS, Miquel. - Petita història d'un tovalló groc descolorit / il·lustracions de Roger 
Padilla ; correcció: Federació de Persones Sordes de Catalunya. - El Cep i la Nansa, 2010. 
- 24 p. + 1 DVD. - (Ginjoler). - ISBN 9788492745104. 15,00€ 
Un petit tovalló groc, vell i descolorit és oblidat per tothom. La seva existència no podia ser pitjor, fins 
el dia que un nen petit el fa servir de qualsevol manera per rentar-se la xocolata de les mans i la cara. 
Després és abandonat en un racó, i a més de vell i descolorit, està tot tacat i ressec. La seva vida, 
però, farà un gir inesperat quan una parella d’avis el troben. Conte adaptat a la llengua de signes 
catalana (LSC). Inclou un DVD amb el conte animat i signat en LSC. Es poden activar subtítols. 
Més informació del llibre, aquí.  

  

     
  

SANS, Eva. - Un saxo al bosc. - El Cep i la Nansa, 2015. - 4 p. + 1 DVD. - (Ginjoler). - 
ISBN 9788494305191. 17,00€ 
Un àlbum il·lustrat que ens farà descobrir un gran tresor amagat dins el bosc. Però, què surt de dins 
del saxo? Ara surten bombolles, ara surten fulles... i ara sentiments! Conte adaptat a la llengua de 
signes catalana (LSC). Inclou un DVD amb el conte animat i signat en LSC. Es poden activar subtítols. 
Més informació del llibre, aquí.  

 

http://www.carambucoediciones.com/index.php?route=product/product&filter_name=noche%20de%20reyes&product_id=67
http://www.elcepilanansa.com/colleccions/ginjoler/tots-el-petons-del-mon/
http://www.bookmovies.tv/ca/llibre/saltironets
http://www.elcepilanansa.com/cataleg-infantil/ginjoler/la-princeseta/?no_cache=1&sword_list%5B%5D=princeseta
http://www.elcepilanansa.com/colleccions/ginjoler/petita-historia-dun-tovallo-groc-descolorit/
http://www.elcepilanansa.com/colleccions/ginjoler/petita-historia-dun-tovallo-groc-descolorit/
http://www.elcepilanansa.com/colleccions/ginjoler/un-saxo-al-bosc/
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UBACH, Mercè. - Hug el poruc / il·lustracions: Lluís Farré ; Federació de Persones Sordes 
de Catalunya. - El Cep i la Nansa, 2014. - 24 p. + 1 DVD. - (Ginjoler). - ISBN 
9788494305115. 16,50€ 
L’Hug té una gran col·lecció de pors. El que no sap és que les històries de fantasmes, bruixes, gegants 
i llops l’ajudaran a superar les nits més fosques quan és al llit. Perquè, amb amor i tendresa, qui té 
por? Conte adaptat a la llengua de signes catalana (LSC). Inclou un DVD amb el conte animat i signat 
en LSC. Es poden activar subtítols. 
Més informació del llibre, aquí.  

 

SAAC (Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació) : llibres adreçats a 
infants amb diverses capacitats lectores, sordesa o autisme 

CALVO LLORENTE, Ainara. - El mundo de Ana : cuentos SPC. - GEU, 2012. – 7 v. - 
(Primeros lectores). - ISBN 9788499156095. 14,00€ 
Col·lecció de contes que expliquen històries desenvolupades per facilitar la lectoescriptura a persones 
que tenen alguna dificultat A cada caixa, trobem el conte amb textos adaptats en pictogrames SPC 
(símbols pictogràfics per a la comunicació), targetes amb pictogrames i targetes il·lustrades que 
faciliten la comprensió de la història. Alguns títols de la col·lecció: Ana va al mercado, Ana visita a sus 
abuelos, Ana va a la granja...  
Més informació del llibre, aquí.  

 
CALVO LLORENTE, Ainara. - Las aventuras de David : cuentos SPC . - GEU, 2014- . 
- 7 v. – (Primeros lectores). - ISBN 9788415953548. 14,00€ 
Col·lecció de contes que expliquen històries desenvolupades per facilitar la lectoescriptura a persones 
que tenen alguna dificultat. A cada caixa, trobem el conte amb textos adaptats en pictogrames SPC 
(símbols pictogràfics per a la comunicació), targetes amb pictogrames i targetes il·lustrades que 
faciliten la comprensió de la història. Alguns títols de la col·lecció:  David se va de campamento, 
David visita la ciudad...  
Més informació del llibre, aquí.  

 
CALVO LLORENTE, Ainara. - Platero y yo. - GEU, 2017. - 48 p. - (Primeros lectores). - 
ISBN   9788416156900. 15,00€ 
Conte de Juan Ramón Jiménez adaptat al sistema SPC. Tot un clàssic de la literatura castellana, 
publicat per primera vegada l’any 1914. El poeta explica la vida i la mort de l’ase Platero. A través 
d’aquest, dona a conèixer la vida al seu poble natal, Moguer, a Huelva. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
CARRILLO, Maria Luísa. - Nicolás está contento. - CEPE. Ciencias de la Educación 
Preescolar y Especial, 2015. - 32 p. - (Pictogramas). - ISBN 9788478695744. 5,00€ 
Quan el Nicolás està content, se sent bé. Quan en Nicolás està content, somriu. La col·lecció 
“Pictogramas” ofereix contes dirigits a alumnes amb necessitats educatives especials, que utilitzen 
un llenguatge senzill i directe, clar i assequible, que evita conceptes abstractes. 
Més informació del llibre, aquí.  

  

    
 
 

http://www.elcepilanansa.com/colleccions/ginjoler/lhug-el-poruc/
https://www.editorialgeu.com/libro-ANA-VA-AL-MERCADO-0030230457
https://www.editorialgeu.com/libro-DAVID-VISITA-LA-CIUDAD-0030013752
https://www.editorialgeu.com/libro-PLATERO-Y-YO-(COMPLETO)-0030013770
http://editorialcepe.es/pictogramas/1481-nicolas-esta-contento-9788478695744.html
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COMENDADOR, Carlos. - El astronauta. - Sallybooks, 2015. - 34 p. - ISBN 
978849433816-8. 12,00€ 
Sentia fascinació per les estrelles des que era molt petit, i aquesta passió el portarà a fer un viatge 
increïble, carregat de sorpreses i de descobriments. Àlbum il·lustrat adreçat a nens amb necessitats 
educatives especials, principalment joves amb trastorn de l’espectre autista. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
GREJNIEC, Michael. - ¿A qué sabe la luna? / versió de BATA a partir del texto de 
Michael Grejniec. - Kalandraka, 2015. - 26 p. - (Makakiños). - ISBN 9788492608843. 
15,00€ 
Qui no ha somiat alguna vegada amb fer una mossegada a la lluna? Aquest és justament el desig 
que tenen els animals d’aquest conte. Només en volien tastar un trosset, però malgrat que s’estiraven 
i s’estiraven no eren capaços de tocar-la. Llavors, la tortuga va tenir una gran idea: “si t’enfiles a la 
meva esquena, potser arribarem a tocar la lluna”, va dir a l’elefant. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
Nicolás cocina sin fuego / texto BATA ; ilustraciones de Alicia Suárez. - Kalandraka, 
2010. - 29 p. - (Makakiños). - ISBN 9788492608201. 16,00€ 
Un llibre de receptes per preparar plats sans, nutritius i saborosos que, a més, són molt senzills de 
preparar: entrepans, canapès, amanides... Llibre adaptat al llenguatge pictogràfic de comunicació 
(SPC). Altre títol de la col·lecció: Nicolás va de compras. 
Més informació del llibre, aquí.  

  
Nicolás va a la biblioteca / texto BATA ; ilustraciones de Alicia Suárez. - Kalandraka, 
2017. - 36 p. - (Makakiños). - ISBN 9788484643319. 16,00€ 
El Nicolás va a la biblioteca. Vol endur-se llibres en préstec i alguna pel·lícula. Entra i saluda la 
bibliotecària. Al Nicolás li agrada molt anar a la biblioteca, perquè hi pot fer moltes coses! Buscar 
informació a l’ordinador, gaudir escoltant contes, veure exposicions... i emportar-se llibres a casa. 
Llibre adaptat al llenguatge pictogràfic de comunicació (SPC). 
Més informació del llibre, aquí.  

 

Lectura fàcil : llibres per a infants amb diverses capacitats lectores (sordesa, 
discapacitat intel·lectual, TEA, dislèxia, etc.) 

Lectura fàcil per a infants 
 
BALADA, Montserrat. - La buscadora de tresors / il·lustracions de Núria Feijoó. - El Cep 
i la Nansa, 2018. - 28 p. - ISBN 9788417000578. 13,50€ 
La Lola troba un mapa del tresor i decideix travessar el món fins a Les Quimbambes. Per aconseguir-
ho haurà de buscar el nord sense cap brúixola i lliurar-se de tres gegants que faran tot els possibles 
perquè no segueixi el seu camí: la mandra, la gresca i la por. L’edició en castellà és de Carambuco. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
BERNAL, M. Carme ; RÚBIO I LARRAMONA, Carme. - La filla del carboner / 
il·lustracions: Montse Gisbert. - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012. - 28 p. - 
ISBN 9788498834826. 13,00€ 
La filla petita del carboner sempre aconsegueix superar els petits paranys que li va parant el fill del 
rei. Fins on arribarà el seu enginy? Sempre se’n sabrà sortir tan airosament? 
Més informació del llibre, aquí.  

   

     
   
 

http://sallybooks.es/catalogo/album-ilustrado/P/el-astronauta
http://www.kalandraka.com/colecciones/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/a-que-sabe-la-luna/
http://www.kalandraka.com/colecciones/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/nicolas-cocina-sin-fuego/
http://www.kalandraka.com/colecciones/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/nicolas-va-a-la-biblioteca/
http://www.elcepilanansa.com/cataleg-infantil/tresors/la-buscadora-de-tresors/
http://www.pamsa.cat/pamsa/materies/Lectura-facil/La-filla-del-carboner.html
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BERNAL, M. Carme ; RÚBIO I LARRAMONA, Carme. - La germana dels set corbs : 
rondalla recollida pels germans Grimm / il·lustracions:  Núria Feijoó. - Abadia de 
Montserrat, 2012. - 28 p. - (L'onada). - ISBN 9788498834833. 13,00€ 
Rondalla tradicional que explica com la valentia d’una noia pot arribar a desfer el terrible encanteri 
que té sotmesos els seus set germans. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
BERNAL, M. Carme ; RÚBIO I LARRAMONA, Carme. - L'Elionor i les oquetes del rei 
Maó / dibuixos: Txell Darné. - Abadia de Montserrat, 2010. - 28 p. - (L'onada). - ISBN 
9788498832969. 13,00€ 
Aquesta rondalla catalana mostra com, amb l’ajuda d’unes oques, la protagonista se salva i la veritat 
s’acaba sabent. L’edició en castellà és de l’editorial Alqueria. 
Més informació del llibre, aquí.  

  
FRADERA, Francesca. - El lladre de Tortosa i altres llegendes. - La Mar de Fàcil, 
2012. - 109 p. - (A mitja veu). - ISBN 9788493767488. 10,40€ 
Recull de llegendes i rondalles catalanes per apropar la cultura i les nostres tradicions. Heu sentit a 
parlar mai del lladre de Tortosa? Coneixeu la fantàstica història de les fades de la muntanya del Fai? 
Més informació del llibre, aquí.  

 
KISELOVA SAVRASOVA, Valeria ; OGANDO, Inna. - La princesa aprende a hablar. - 
GEU, 2017. - 32 p. - (Primeros lectores). - ISBN 9788416729517.  
La princesa no parla, però amb la màgia de la fada ho aconseguirà. Una aventura on els infants 
aprendran que en els camins amb dificultats hi ha moltes “fades” i que mai no estaran sols. Amb 
esforç i treball es poden aconseguir coses màgiques. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
KOOPMANS, Loek. - El peix dels desitjos. - ING, 2017. - 28 p. - (Serie blava). - ISBN 
9788494551451. 12,00€ 
Adaptació del conte dels germans Grimm El pescador i la seva dona. Un pescador i la seva dona 
viuen en una olla, prop del mar. Un dia l’home pesca un peix que parla i que li demana que l’alliberi. 
Quan torna a casa, la seva dona li diu que aquell era un peix dels desitjos i el fa tornar a cercar-lo per 
demanar-li una casa més gran. El seu desig creix i creix fins que la seva ambició arriba al límit. També 
editat en castellà. 
Més informació del llibre, aquí.  

        
   

MANSO, Anna. - La lista de cumpleaños. - SM, 2017. - 64 p. - (El barco de vapor). - 
ISBN 9788467579949. 8,20€ 
Tengo que escribir una lista con todos los regalos de cumpleaños que quiero. Solo puedo pedir cosas 
que no se pueden guardar. ¡Tengo un montón de ideas! 
Més informació del llibre, aquí.  

 
MARTÍNEZ NAVARRO, Laida ;  ÁLVAREZ, Alfonso. - Max se va de vacaciones. - Beta, 
2016. - 80 p. - ISBN 9788415495833. 9,50€ 
En Max és un nen tartamut que marxa de vacances a les illes Canàries amb la família. A l’avió es 
troba el seu amic Oier i es posa molt content... tot el contrari de la seva família, que sempre es fica 
en embolics! 
Més informació del llibre, aquí.  

 

http://www.pamsa.cat/pamsa/cataleg/La-germana-dels-set-corbs.html
http://www.pamsa.cat/pamsa/materies/Lectura-facil/LElionor-i-les-oquetes-del-rei-Mao.html
http://www.lamardefacil.com/xowiki/colleccio_a_mitja_veu
https://www.editorialgeu.com/libro-LA-PRINCESA-APRENDE-A-HABLAR-0030230560
http://www.ingedicions.com/ca/serie-blava/7072/el-peix-dels-desitjos.html
https://es.literaturasm.com/libro/lista-de-cumpleanos#gref
http://www.edicionesbeta.com/libro.php?id=455


 10 

 
PULIDO DEL RÍO, Esther ; HEARN, Lafcadio. - Hoichi, cuento japonés de fantasmas 
/ ilustraciones: alumnos del Taller de Artes Plásticas Giro Arte. - Sociedad Insular para la 
Promoción de las Personas con Discapacidad, 2013. - 63 p.  
Explica la llegenda de Hoichi, un poeta i un músic cec que tocava la biwa, un petit instrument de 
corda japonès. Amb el seu talent és cridat pels esperits dels Heike. Aleshores s’enfronta a una 
perillosa aventura que posarà a prova el seu coratge i la seva capacitat de superació. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
SÁNCHEZ, Paloma. - Pirata Plin, pirata Plan / ilustrador: Daniel Cruz. - SM, 2017. - 80 
p. - (El barco de vapor). - ISBN 9788467595888. 8,20€ 
Plin i Plan són molt bons amics, però un dia discuteixen molt. Els dos pirates se separen i cadascun 
navega cap a un lloc diferent. Al principi ho passen be sols, però aviat descobreixen que no poden 
viure separats. 
Més informació del llibre, aquí.  

 

      
 

SIERRA I FABRA, Jordi. - El club de los raros / il·lustrador: Tomás Hijo. - SM, 2017. - 
128 p. - (El barco de vapor). - ISBN 9788467595901. 8,50€ 
L’Hugo és tartamut i el Bernardo és dislèxic, confon les lletres i els números. Els dos amics decideixen 
formar un club per defensar-se dels que es riuen d'ells. De mica en mica, se’ls afegeixen més 
companys. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
 

Lectura fàcil per a joves 
 
BROSETA, Teresa. - Sindbad el mariner / il·lustracions: Francesc Santana. - Tàndem, 
2016. - 84 p. - ISBN 9788481313857. 12,00€ 
Relat que s'inclou a Les Mil i una nits, una obra clàssica de la literatura universal. En aquest, sindbab 
el mariner explica a Sinbad el portador, com va arribar a fer fortuna i totes les vissicituts que va passar 
fins arribar a ser un ric mercader. 
 
CLIMENT CODINA, Núria. - Marcus Marc i la ruta del coltan. - Adapta, 2017. - 85 p. - 
(Pandora). - ISBN 9788494569616. 13,00€ 
En Marcus Marc, un pilot d’avió, viatja arreu del planeta. En els seus viatges coneix diverses realitats. 
Aquesta vegada, després d’una avaria al motor, ha d’aterrar al Congo. En Marcus serà testimoni de 
les dures condicions dels miners, molts d’ells infants, que treuen el  coltan, un mineral que es fa servir 
per als aparells tecnològics. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
ESTAPÉ, Mireia ; MUNSÓ, Elisa. - Viu la festa! : festes i tradicions catalanes. - La 
Mar de Fàcil, 2017. - 133 p. - (A mitja veu). - ISBN 9788494499333. 13,00€ 
Aquest llibre comença amb la claror suau de la primavera i acaba amb la foscor dels dies més curts 
de l’hivern. A cada estació, les festes i les tradicions s’entrellacen les unes amb les altres com les 
baules d’una cadena, des del temps dels nostres avantpassats. Als catalans ens agrada ensenyar i 
compartir les nostres celebracions i, sobretot, la gastronomia relacionada amb cada festa. 
Més informació del llibre, aquí.  
 

http://biblioteca.sinpromi.es/biblioteca/descarga/HOICHI-COMPLETO.pdf
https://es.literaturasm.com/libro/pirata-plin-pirata-plan-lectura-facil
https://es.literaturasm.com/libro/club-de-raros-lectura-facil
http://adaptaeditorial.com/tienda/es/buscar?tag=la+ruta+del+coltan
http://www.lecturafacil.net/book/viu-la-festa-festes-i-tradicions-catalanes/
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MARTÍ, Núria. - Cavall de guerra / Michael Morpurgo; il·lustracions: Amanda Nevado. - 
La Mar de Fàcil, 2014. - 120 p. - (Aktual). - ISBN 9788494006685. 13,00€ 
El Joey és un cavall de granja a qui uneix una gran amistat amb l’Albert, el seu amo. Quan esclata la 
Primera Guerra Mundial és venut a l’exèrcit i enviat al front, on es converteix en un cavall de guerra 
que serveix als dos bàndols en conflicte i on es juga la vida per salvar la dels soldats. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
MARTÍ, Núria. - Marcus Marc i la ruta del cacau. - Adapta, 2016. - 89 p. - ISBN 
9788494402098. 12,50€ 
En Marcus és un pilot d’avió que viatja per tot el món. Aquesta vegada, a Mèxic, coneix la Clàudia, 
una noia mexicana que li explicarà quin era el recorregut de la ruta del cacau, el seu origen i la seva 
història de més de 3.000 anys. També editat en castellà.  
Més informació del llibre, aquí.  
 
MARTORELL, Joanot. - Tirant lo Blanc. - Tàndem, 2016. - 118 p. - (Exprés). - ISBN 
9788481313529. 12,00€ 
Un gran clàssic de la literatura catalana. Novel·la de gènere cavalleresc, narra les aventures de Tirant, 
guerrer de gran valentia i coratge. És reclamat per reis i emperadors. El seu punt dèbil i humà és 
l’amor, concretament la devoció que sent per la princesa Carmesina. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
PERALTA, María. - Cuida la teva imatge personal i les teves relacions socials. - La 
Mar de Fàcil : Associació Lectura Fàcil, 2017. - 61 p. - (Tu pots). - ISBN 9788494499364. 
14,00€ 
S’ofereixen la informació i els coneixements necessaris d’autonomia relacionats amb la imatge 
personal i les relacions amb els altres. Adreçat a persones que estan adquirint aquestes habilitats. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
SIERRA I FABRA, Jordi. - Radiografia de noia amb tatuatge / adaptació de Marta 
Luna. - Ticket, 2013. - 123 p. - ISBN 9788424647674. 10,60€ 
En Dídac és acusat d’un assassinat. Tothom creu que és culpable i es tanca la investigació. La seva 
nòvia, la Carla, creu en la seva innocència i lluitarà per demostrar-la. Ella mateixa s’encarregarà 
d’investigar el crim i descobrir el veritable assassí. 
Més informació del llibre, aquí. 
 
Tingues cura del teu benestar físic i emocional / [autors dels continguts: equip 
d'Andi Down Sabadell (Marta Figueras ... [et al.] ; revisió i adaptació Lectura Fàcil: Eugènia 
Salvador i Ana Crespo (ALF). - La Mar de Fàcil : Associació Lectura Fàcil, 2014. - 80 p. - 
(Tu pots). - ISBN 9788494347207. 14,00€ 
S'exposen consells per obtenir un benestar físic i emocional, en resum, tenir cura de la nostra salut. 
Aquestes propostes inclouen l'esport, la nutrició, consells per cuinar, com prendre la medicació, hàbits 
per dormir millor, com gestionar l'ansietat, com resoldre conflictes, expressar emocions, etc. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
     
    
  

http://www.lamardefacil.com/xowiki/colleccio_aktual
http://adaptaeditorial.com/tienda/es/inicio/14-marcus-marc-y-la-ruta-del-cacao.html
http://www.tandemedicions.com/val/novetats_edit.php?id=1082
https://lamardefacil.com/ca/home/48-anna-frank-la-seva-vida.html?search_query=cuida+la+teva+imatge+personal&results=1
https://www.boolino.es/es/libros/buscar/?term=Radiografia+de+noia+amb+tatuatge
http://www.lamardefacil.com/xowiki/novetats
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Audiollibres 

CANELLAS, Marta. - El dofí i la lluna. - Bellaterra Música, 2017. - 32 p. + 1 CD. - (Música 
i valors). - ISBN 9788494555749. 14,90€ 
Aquest conte ens parla del desig d’un petit dofí de tenir la lluna. Quan s’adona que ell sol no pot 
aconseguir-la, demana ajuda a altres animals marins. Podrà descobrir finalment la manera d’arribar-
hi? El CD inclou el conte narrat i pistes amb música. També editat en castellà. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
LATIMER, Alex. - Pedro y el ninja. - Edelvives, 2013. - 38 p. + 1 CD. - (Ala delta). - ISBN 
9788426389114. 11,20€ 
En Pedro és un nen amb molta imaginació. Un dia desapareix la darrera porció d’un pastís. La  mare 
pregunta al Pedro on és i ell contesta convençut que se l’ha menjada un ninja. La mare no el creu. 
Serà capaç en Pedro de convèncer els seus pares que diu la veritat? 
Més informació del llibre, aquí.  
 
MACHADO, Ana María. - La abuelita aventurera. - Livervox, 2016. – 1 MP3. – 
(Audiomol).- ISBN 9788416526536. 21,00€ 
L’àvia aventurera viu dalt de les muntanyes i té moltes ganes de viatjar, però com que no té diners 
construeix un gran globus. Quan comença el seu viatge hi ha diferents animals que s’uneixen a la 
seva aventura, però que no es porten tan bé com havien promès! En format MP3. 
Més informació del llibre, aquí.  
 

       
   
 

MAESTRO, Pepe. - Juan sin miedo. - Edelvives, 2014. - 32 p. + 1 CD. - (Colorín colorado). 
- ISBN 9788426380531. 11,00€ 
En Joan no coneix la por i, com que tothom en parla, decideix anar-la a buscar. El seu valor fa que 
fins i tot el Rei confiï en ell i li ofereixi la mà de la seva filla. Però ell continua anhelant saber què és 
la por. Un altre títol de la mateixa col·lecció: El sastrecillo valiente, de Pepe Maestro (2013). 
Més informació del llibre, aquí.  

 
NOGUÉS OTERO, Alex. - Pequeño buzo somnoliento / ilustraciones: Sílvia Cabestany; 
música: Daniel Nogués Otero; voz: Laura Monedero. - Porkepik, 2014. - 48 p. + 1 CD. - 
ISBN 9788461684908. 6,50€ 
Un recull de vint poemes que a més de llegir, podeu escoltar, per endinsar-vos en el món dels somnis, 
de la nit i de la lluna. 
Més informació del llibre, aquí.  

 
PINKER TONES (Grup musical). - Rolf & Flor en Londres = Flor & Rolf in London / 
ilustraciones de Miguel Gallardo ; con la participación de Sílvia Pérez Cruz ... [et al.]. - Alba, 
2015. - 24 p. + 1 CD. - ISBN 9788490651537. 19,90€ 
El Rolf i la Flor es retroben a Londres, on els ha convidat un dels amics que van fer al campament 
del Cercle Polar. Junts coneixeran el Jimmy, el conductor de l’autobús, veuran els trucs de màgia del 
pare de l’Èric, i coneixeran l’Àlex, un nen amb síndrome de Down. Publicació capicuada. Text en català 
i anglès. També editat en castellà i anglès. Un altre títol de la col·lecció: Rolf & Flor en el círculo polar. 
Més informació del llibre, aquí.  

 

http://www.bellaterramusica.com/llibre.php?ap=coleccions&titol=69&v=cat#.Wa6bUul002w
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/pedro-y-el-ninja
http://www.audiomol.com/audiolibro-de-la-abuelita-aventurera.html
http://www.edelvives.com/literatura/primeros-lectores/colorin-colorado/juan-sin-miedo
http://www.verkami.com/projects/6986-pequeno-buzo-somnoliento-poesia-infantil
http://rolfyflor.com/
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RAMÍREZ LOZANO, José A.. - El candado de oro / il·lustracions: Marta Balmaseda. - 
Edelvives, 2014. - 40 p. + 1 CD. - (Lee y escucha). - ISBN 9788426390417. 11,00€ 
El rei Moma està preocupat. Els seus deixebles són els més feliços del món: mengen sopa de galeta 
i paguen amb galetes. Cada vegada que el visita un rei, li regala una galeta d’or. Però des de fa temps, 
cada Nadal els envejosos li roben l’or que guarda al castell. Per resoldre el problema, el rei convoca 
un concurs. Un altre títol de la col·lecció: Extraño, de Marcos S. Calveiro (2013). 
Més informació del llibre, aquí.  

 
TEIXIDOR, Emili. - La amiga más amiga de la hormiga Miga / narrador: Mónica Pellés. 
- Livervox, 2016. - 1 MP3. – (Audiomol). - ISBN 9788416526543. 21,00€ 
La Miga, farta d’anar sempre en fila amb la resta de formigues, decideix anar-se’n a veure món. Amb 
l’ajuda d’altres animals, acaba pujant dalt del cap d’una girafa per saber què es veu des de tan amunt. 
En format MP3. 
Més informació del llibre, aquí.  
 
YEONG-HEE, Lim. - Yinyu se enamora. - Edelvives, 2014. - 32 p. + 1 CD. - (Lee y 
escucha). - ISBN 9788426391483. 11,00€ 
La Jinju i la Noemí juguen tranquil·les al pati de l’escola quan, de sobte, en Kevin destrossa el seu 
castell de sorra i es riu de la Jinju: “Has vist quins ulls més petits i estranys que tens?”. La Jinju marxa 
plorant i prova per tots els mitjans de fer-se els ulls més grossos.  Com que no ho aconsegueix, 
decideix amagar-los sota un barret. Sort d’en Daniel, que és allà per animar-la! 
Més informació del llibre, aquí.  
 

       
  

Altres formats: braille, sense paraules... 

LUNA RODRÍGUEZ, Clara. -- El soldadito de plomo / adaptación del cuento de Hans 
Christian Andersen. -- La Topera, 2016. -- 32 p. -- (Sin letras). -- ISBN 9788460680635. 
13,00 
Una adaptació del conte clàssic d’Andersen que es presenta sense mots i en vinyetes. L’autora utilitza 
les fletxes per reforçar les accions. 
Més informació del llibre, aquí.                           
 
PONS, Joana. -- Jo també vull ser artista! -- Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi 
Cerebral (Fepccat), 2015.  1,00 
El disc sonor conté un audioconte en quatre idiomes i un vídeo en llengua de signes. Fulls solts 
recollits en una carpeta d’anelles. Fitxes amb text en català, castellà, francès, anglès i amb 
pictogrames. 
      
VERDAGUER, Neus. -- La cursa de barques. --  Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi 
Cerebral (Fepccat), 2017. -- 14 p. -- ISBN 9788461762248. --  
Bib-Id b19471233. 1,00 
El disc sonor conté un audioconte en quatre idiomes i un vídeo en llengua de signes. Fulls solts 
recollits en una carpeta d’anelles. Fitxes amb text en català, castellà, francès, anglès i amb 
pictogrames. 
Més informació del llibre, aquí.     

        

http://www.edelvives.com/literatura/primeros-lectores/leo-y-escucho/el-candado-de-oro
http://audiomol.com/audiolibros-de-infantil-7-anos.html
http://www.edelvives.com/literatura/primeros-lectores/leo-y-escucho/yinyu-se-enamora
http://www.latoperaeditorial.com/index.php/es/libros/el-soldadito-de-plomo
https://fepccat.wordpress.com/2017/04/04/ass-lectura-facil-la-cursa-de-%20barques-reuneix-laccessibilitat-universal-en-un-unic-conte/
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 Recursos electrònics del Calaix 
1) Recursos generals del Calaix. 

Institucions 

Associació Lectura Fàcil 
Promou la lectura fàcil com a mitjà de comunicació dirigit a tothom, però especialment a persones 
amb dificultats per llegir. Entre els seus serveis trobem la redacció, l’adaptació i la traducció de textos, 
cursos de formació sobre tècniques de redacció de lectura fàcil, dinamització lectora i venda en línia 
de llibres. 
 
Centre d'Interès de la Discapacitat (CID)  
Creat l'any 2007 amb el suport de la "Unitat d'Inclusió Social i Igualtat" de l'Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat i ubicat a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de l'esmentada localitat. Integra fons 
especialitzats en tot tipus de discapacitats, incloent, des d'obres de ficció a relats personals i estudis 
tècnics i va dirigit a tot tipus d'usuaris i a totes les franges d'edat. El fons es complementa amb un 
catàleg d'activitats, efemèrides i notícies i amb un butlletí trimestral amb les darreres novetats 

 
Centre d’Interès Infància i diversitat funcional. Biblioteca Josep Janés i 
Olivé 
Des del 2006, la Biblioteca Josep Janés disposa d’un centre d’interès de materials relacionats amb 
la infància i la diversitat funcional i/o necessitats educatives especials a la sala infantil. Aquest fons 
inclou materials adaptats a les diferents necessitats lectores i llibres amb protagonista amb 
discapacitat. La biblioteca va ser finalista del Premi Biblioteca Pública i Compromís Social 2014 amb 
el projecte Biblioteca pública per a tothom. Infància i diversitat funcional: el dret a la lectura pública.  
La biblioteca publica una guia de lectura amb el fons que hi podem trobar: “Guia de recursos per a 
infants amb discapacitat o necessitats educatives específiques”. 
 

Centre de Documentació Begoña Raventós (CDBR) 
Centre de documentació d’accés lliure (cal concertar la visita) especialitzat en tot tipus de discapacitat 
i adreçat tant a professionals com a pares o estudiants. La seva prioritat és garantir la formació i 
investigació en l’àmbit de les discapacitats. Creat per la Fundació Catalana Síndrome de Down. 

 
Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) 
Centre de documentació d’accés públic del Real Patronato sobre Discapacidad especialitzat en 
literatura científica d’àmbit nacional i internacional sobre temes relacionats amb discapacitats i 
polítiques socials. Edita i coordina la Revista Española de Discapacidad. 

 
Discapnet  
Organització cofinançada per la Fundació ONCE i Technosite amb l’objectiu de fomentar la integració 
social i laboral de les persones amb discapacitat.  
 
Fundación También 
Fundació amb seu a Madrid. Treballa per a la integració social de persones amb qualsevol tipus de 
discapacitat, oferint activitats esportives que es practiquen de manera inclusiva, a l’aire lliure i en 
contacte amb la natura i promocionant l’esport adaptat a través d’activitats diverses. 
  
Observatori Estatal de la Discapacitat 
Portal promogut pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat amb la finalitat de difondre 
informació actualitzada relacionada amb l’àmbit de la discapacitat, així com de vetllar pels drets de 
les persones amb discapacitat i fomentar la igualtat d’oportunitats d’aquest col·lectiu. 

 
 
 

http://lecturafacil.net/
http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web%5CPlanes/3BE5DB653E026C8DC1257F55004592ED?OpenDocument&Clau=dis03&Idioma=ca&Seu=N
http://www.bibliotequeslh.cat/851994_1.aspx?id=1
http://www.bibliotequeslh.cat/851994_1.aspx?id=1
http://issuu.com/bibliotecajosepjanes/docs/biblioteca_p__blica_per_a_tothom
http://www.fcsd.org/ca/centre-de-documentaci%C3%B3-bego%C3%B1a-ravent%C3%B3s-biblioteca_25788
http://www.cedd.net/
http://www.fundaciononce.es/es/pagina/discapnet
http://www.tambien.org/
http://observatoriodeladiscapacidad.info/
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Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) 
Pàgina web creada pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que engloba notícies 
d’actualitat, fons documentals, legislació, prestacions i ajudes, cursos i congressos que estan 
relacionats amb el món de la diversitat i les necessitats educatives especials. 

Blogs i recursos web 

 Diari de la discapacitat 
 Primera publicació digital d’actualitat sobre diversitat funcional a Catalunya. 

 
Informática para educación especial 
Recursos i notícies relacionats amb l’educació especial i l’accés a les TIC: taules de comunicació 
augmentativa i diferents tipus de programari que afavoreixen la comunicació de les persones amb 
discapacitat. 

 
Logopedia creativa 
Blog que pretén ser un punt de trobada per als professionals del llenguatge i la comunicació, els 
pares i els mestres, on compartir recursos, vídeos, materials propis i d’altres blogs, jocs educatius i 
cursos relacionats amb el món de la diversitat i les dificultats de llenguatge i comunicació. 

 
Orientación Andújar: recursos educativos accesibles y gratuitos 
Blog que ofereix un gran ventall de recursos i materials educatius destinats a atendre la diversitat, 
adreçat a famílies i professionals. Els recursos estan relacionats amb diferents àrees i capacitats. 
 
Projecte Fressa 
Ofereix aplicacions i programari descarregables des del mateix web, dissenyats especialment per 
ajudar, en el seu aprenentatge, persones amb discapacitats diverses: motrius, auditives, visuals, 
psíquiques… Inclou manuals d’ús i tutorials. 

 
Proyecto # Guappis  
Projecte col·laboratiu en el qual es comparteixen experiències didàctiques utilitzant diferents 
aplicacions de dispositius mòbils i tauletes. Estan classificades en diferents àmbits per tal de facilitar 
la recerca a les aplicacions que millor s’adaptin a les necessitats. S’inclouen els passos i l’enllaç on 
es pot trobar cada aplicació. 

 
Recursos per a l’educació especial  
Blog on es comparteixen recursos, materials, guies, documents, recursos TIC, vídeos educatius i 
reflexions que giren entorn de les persones amb necessitats educatives especials i les seves famílies. 
Pretén ser un banc de materials que es poden adaptar segons les necessitats i que ajuden a atendre 
la diversitat. Estan classificats en diferents apartats i centres d’interès. 
 
La web de Antonia Ortega 
Aquest blog incorpora activitats i recursos web gratuïts dirigits a alumnes amb necessitats educatives 
especials. La informació està organitzada en diferents apartats segons l’objectiu que es vulgui 
treballar i el tipus de recurs: programari, documents en PDF, tauler de comunicació, matemàtiques, 
lectoescriptura, conceptes bàsics... 
 
XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya  
Catàleg de diferents recursos TIC orientats a facilitar l’assoliment de la competència digital  
de l’alumnat amb necessitats educatives especials i afavorir la igualtat d’oportunitats en  
l’accés al currículum. Els recursos estan agrupats en els àmbits següents: equipaments,  
continguts digitals, formació del personal tècnic i professorat, i suport a l’alumnat, als  
centres i al col·lectiu de professionals. 
 
 
 
 

http://sid.usal.es/default.aspx
http://informaticaparaeducacionespecial.blogspot.com.es/
http://logopediacreativa.blogspot.com.es/
http://www.orientacionandujar.es/
http://projectefressa.blogspot.com.es/
http://proyectoguappis.blogspot.com.es/
http://blocs.xtec.cat/recursosee/
http://www.webantoniaortega.com/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/dnee/documentacio/cataleg
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/dnee/documentacio/cataleg
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On trobar més audiollibres 

Biblioteca Virtual de Diputació de Barcelona  
La Xarxa de Biblioteques ofereix el servei gratuït de descàrrega i escolta en streaming d'audiollibres 
en mp3, en català i castellà. Els audiollibres són llibres parlats, en la seva versió integra de l'obra 
original llegits en veu alta per locutors/res i narradors/res professionals en gravacions a una sola 
veu, sense música de fons. 
 
Cuentos que contagian ilusión 
Biblioteca online, creada per la Fundació ONCE, que ofereix accés a diferents audiollibres 
protagonitzats per nens amb discapacitat. Els text el podem escoltar en totes les llengües cooficials 
d’Espanya i en anglès. 
 
eBiblioCatalunya 
Plataforma de préstec de llibres electrònics gratuïta de Biblioteques públiques de Catalunya. Per fer 
ús d’#eBiblioCat només cal disposar del carnet d’usuari de les biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya. El carnet es pot demanar a qualsevol biblioteca. 

 
LibriVox : free public domain audiobooks 
Gran quantitat de títols, tant de literatura com de coneixements, de domini públic, disponibles en 
diferents idiomes. Servei gratuït. 

 
Lit2Go.  
Lectures de domini públic. Exclusivament en anglès i graduades. Ofereix els textos en PDF i proposta 
d’activitats a partir dels textos escoltats. Servei completament gratuït. 

 

2) Àmbits del Calaix. 

     Condicions físiques i funcionals  

ACAEBH, Associació Catalana d’Espina Bífida Hidrocefàlia 
Entitat sense ànim de lucre creada originàriament l’any 1972 amb el nom Associació de Pares amb 
fills amb Espina Bífida. Inscrita al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya des de l’any 2008. Per tal de promoure l’autonomia personal i la integració sociolaboral, 
desenvolupa diferents programes educatius, de suport i lúdics adreçats tant als seus associats com 
als seus familiars. 
 
ASPACE, Associació de la Paràlisi Cerebral 
Entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1961 per un grup de pares amb la missió d’atendre les 
persones afectades per paràlisi cerebral amb un model assistencial innovador que ja integrava la 
multidisciplinarietat en el tractament i la rehabilitació de la persona. 
 
ASPAYM Catalunya 
Associació sense ànim de lucre creada l’any 1983 adreçada a lesionats medul·lars i persones amb 
discapacitat física per tal de lluitar pels drets del col·lectiu, valorant la idea de la diversitat com a factor 
que enriqueix la societat i promovent l’autonomia personal.  
 
ASPID 
Entitat sense ànim de lucre fundada i dirigida per persones amb diferents tipus de discapacitats 
físiques que desenvolupa programes dirigits a afavorir el desenvolupament personal i professional de 
les persones amb discapacitat. El seu àmbit d’actuació se centra en la província de Lleida. 
 
Associació Catalana “La Llar” d‘Esclerosi Múltiple 
Entitat sense ànim de lucre que treballa per a millorar la qualitat de vida dels afectats d’esclerosi 
múltiple i/o altres malalties neurodegeneratives i les seves famílies. Ofereix serveis de suport 
psicològic, fisioteràpia, atenció domiciliària, assessorament jurídic i laboral... 

 

http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/audiollibresmp3
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/audiollibresmp3
http://bibliotecainfantil.fundaciononce.es/es/home.html
http://catalunya.ebiblio.es/opac/
http://catalunya.ebiblio.es/opac/#index
http://www.espinabifida.cat/
http://aspace.cat/
http://www.aspaymcatalunya.org/
http://www.aspid.cat/
http://www.lallar.org/
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Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i etiologies similars 
(FEPCCAT)  
L’any 2010 es va fundar la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars 
(FEPCCAT) amb l’objectiu d’unir les entitats catalanes que treballaven pel benestar de les persones 
amb paràlisi cerebral i discapacitats similars a Catalunya. La Federació forma part del COCARMI, 
la  màxima representació de la discapacitat a Catalunya, i de la Taula del Tercer Sector 

 
Fundació ECOM  
Moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física. S’hi 
comparteixen recursos i notícies relacionats amb el món de la discapacitat i s’hi expliquen les 
actuacions que es duen a terme des de la fundació, la qual defensa l’exercici dels drets de les 
persones amb discapacitat física i treballa per a la millora de la seva qualitat de vida. 
   
MIFAS 
Aquesta entitat té com a principal objectiu millorar la qualitat de vida de persones amb qualsevol tipus 
de discapacitat física a través de diferents programes relacionats amb l’eliminació de barreres 
arquitectòniques, la inserció laboral i els serveis assistencials. El seu àmbit d’actuació es concreta 
dins de la demarcació de la província de Girona.  
 

PREDIF – Plataforma Representativa Estatal de Personas con 
Discapacidad Física 
Aquesta entitat té com a finalitat promoure la igualtat d’oportunitats i millorar  la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat física. Dins d’aquest àmbit, ha esdevingut referent en turisme 
accessible i cal destacar la plataforma “TUR4all”, aplicació mòbil i pàgina web que ofereix informació 
sobre recursos turístics analitzats per experts en accessibilitat i altres usuaris a través d’un qüestionari 
d’avaluació. 
 
SIIDON. Servei d’Informació Integral de la Discapacitat d’Origen 
Neurològic 
Iniciativa elaborada per l’Institut Guttmann (centre especialitzat en rehabilitació i recerca en 
els àmbits de les lesions medul·lars i neurològiques). Aporta informacions contrastades i 
d’utilitat sobre consells de salut, legislació, serveis especialitzats, ajudes tècniques, 
alternatives de lleure i formació... 

Condicions sensorials  

ACIC, Associació Catalana per a la Integració del Cec 
Web de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec: una agrupació de persones, cegues o no, 
que estan interessades a treballar en aspectes relacionats amb la integració de les persones amb 
discapacitat visual en el conjunt de la societat. 
 
Diccionari de llengua de signes 
Aquest recurs inclou diccionaris visuals en diferents llengües de signes. 

 
Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) 
El web de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) ofereix notícies d’actualitat i 
informació relacionada amb les persones amb sordesa. L’objectiu de la federació és la defensa dels 
drets de totes les persones sordes per aconseguir la seva plena participació i integració en la societat 
actual.  
 
Fundació ONCE  
Pàgina de la fundació ONCE l’objectiu de la qual consisteix a fer programes d’integració laboral i de 
formació i treball per a persones amb discapacitat, i a promoure la creació d’entorns, productes i 
serveis accessibles. 
 
 

https://fepccat.wordpress.com/
https://fepccat.wordpress.com/
http://www.cocarmi.cat/
http://tercersector.cat/
http://ecom.cat/
http://www.mifas.cat/ca/
https://siidon.guttmann.com/
https://siidon.guttmann.com/
http://www.webacic.cat/
http://www.sematos.eu/lsc.html
http://www.fesoca.org/
http://www.fundaciononce.es/
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Léeme los labios 
Blog creat per Sergio López, una persona amb deficiència auditiva, dirigit als familiars i amics de 
persones amb problemes d’audició, però principalment als professors, amb l’objectiu que les persones 
oients prenguin consciència que la lectura labial no és senzilla. Ofereix estratègies i actituds per 
facilitar la lectura dels llavis. 
 
Traductor de sistema Braille 
Web traductora a l’alfabet Braille desenvolupada per una fundació uruguaiana. 

 

Condicions intel·lectuals  

APPYautism 
Continuació del web iAutism (2010-2014) que tenia com a objectiu donar informació sobre les 
aplicacions adreçades a les persones amb necessitats especials. L’any 2014, juntament amb la 
Fundació Orange, iAutism crea el portal web Appyautism, que ofereix recopilacions d’aplicacions 
mòbils i altres recursos i materials dirigits a diferents necessitats educatives especials. S’hi pot trobar 
un gran ventall de recursos mòbils i interactius per a tauletes i altres dispositius que poden arribar a 
ser un bon recurs educatiu. 

 
Autismo en red: red temática sobre trastornos del espectro autista  
Pàgina cofinançada pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Aporta recursos diversos relacionats 
amb l’autisme (jocs, activitats, informacions pràctiques, materials de suport, bibliografia…) 
estructurats en funció dels seus destinataris: afectats, famílies o professionals. 
Web en català, castellà, gallec i basc. 
 
Azahar 
Conjunt d’aplicacions per a ordinador o telèfon mòbil gratuïtes i fetes per l’Institut de Robòtica de la 
Universitat de València, que permeten a les persones amb autisme o discapacitat intel·lectual millorar 
la seva comunicació, planificar les seves tasques i poder gaudir de les seves activitats d’oci. 
 
Confederación Autismo España 
Confederació estatal d’entitats promogudes per familiars de persones amb trastorn de l’espectre de 
l’autisme (TEA) que té com a objectius principals: reivindicar els drets de les persones afectades de 
TEA i de les seves famílies, cohesionar les diferents entitats relacionades amb l’autisme i promoure 
la integració de les persones afectades. Dona suport a tota la família, des del diagnòstic prenatal i 
naixement del nadó fins a l’edat adulta. Els seus serveis s’adrecen a persones amb la síndrome de 
Down (SD) i altres discapacitats intel·lectuals (DI). 
 
DINCAT - Discapacitat intel·lectual Catalunya, membre de FEAPS 
Federació que engloba prop de 300 entitats socials relacionades amb la discapacitat intel·lectual o 
del desenvolupament. Té com a objectius defensar els drets del col·lectiu, treballar per a la seva 
integració a la societat i millorar la seva qualitat de vida. Per a assolir aquests objectius, coopera amb 
altres agents socials, públics i privats. El seu àmbit d'actuació és tota Catalunya. 

 
Fundación Iberoamericana Down 21 
Entitat sense ànim de lucre amb seu a Santander. El seu objectiu és promoure la inclusió social de 
les persones amb Síndrome de Down o amb altres discapacitats intel·lectuals a partir d'una gamma 
àmplia gamma de projectes i serveis multimèdia que exploten les noves tecnologies al servei de la 
comunicació. També mantenen un servei de formació i d'informació sobre la síndrome de Down en 
llengua espanyola. 

 
 
 
 

http://www.leeme-los-labios.blogspot.com.es/
http://www.fbu.edu.uy/alfabeto/alfabeto-online.htm
http://www.appyautism.com/
http://www.autismoenred.com/
http://www.proyectoazahar.org/azahar/loggined.do;jsessionid=A4FF915DB6EA85C3B5221EABEFB72758
http://www.autismo.org.es/
http://www.dincat.cat/ca/
http://www.dincat.cat/ca/
https://www.fcsd.org/ca
https://www.fcsd.org/ca
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Fundació Orange 
Sistema personalitzat de comunicació augmentativa i alternativa adreçat a persones amb autisme o 
amb barreres de comunicació oral i escrita. Permet que l’usuari es pugui comunicar amb altres 
persones a través de la tecnologia tàctil i multimèdia i promou la seva autonomia personal. La 
plataforma consta d’un tauler de comunicació amb pictogrames i imatges fàcilment adaptables a 
diferents necessitats. Permet personalitzar-lo i, per tant,  adaptar-lo a altres persones amb diferents 
necessitats de llenguatge. Disponible també en anglès i francès.  

 
GUEOPIC 
Associació sense ànim de lucre que ha creat una aplicació de pictogrames adreçada a persones amb 
autisme. Crea les imatges i els sons directament a la tauleta i/o al mòbil (disponible per a Apple i 
Android) i afegeix les imatges o els sons des de la mateixa targeta de memòria. 
 

Fundació Institut Guttmann 
És una entitat privada d'iniciativa social, sense ànim de lucre que gestiona l’Institut Guttmann, el 
primer hospital de neurorrehabilitació espanyol fundat el 1965. El centre està especialitzat en 
el tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral de les persones (adults, joves i nens) amb 
lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o amb una altra discapacitat d'origen neurològic. Disposa d’una 
pàgina web amb molts recursos.  
 

Pictotraductor 
Pictotraductor és un projecte desenvolupat per facilitar la comunicació amb persones que tenen 
dificultat per expressar-se mitjançat el llenguatge oral i que es comuniquen amb imatges. 
 
Tan alto como una montaña: afrontando el autismo con sensibilidad 
Blog elaborat pels pares d’un nen amb trastorn de l’espectre autista i dues terapeutes. Aporta 
informació i material pedagògic que ajuden a comprendre i acceptar el TEA, i a conviure-hi. 

TDAH 

ADANA 
Fundació privada sense ànim de lucre. ADANA té la finalitat de millorar la qualitat de vida de les 
persones amb TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat). Creada per informar, formar i 
ajudar totes aquelles persones que estan interessades en aquest trastorn. Pretén desenvolupar tots 
els mitjans possibles per reduir els efectes negatius que el TDAH provoca en nens, joves i adults, 
perquè aquests s’integrin feliçment en la seva vida diària. 

 
TDAH Catalunya 
TDAH Catalunya és una associació de caràcter privat i sense ànim de lucre d’afectats pel trastorn 
per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDA-H) i trastorns associats. 

http://www.fundacionorange.es/
http://www.fundacionorange.es/
http://www.gueopic.com/
http://www.pictotraductor.com/
http://www.pictotraductor.com/
https://afrontandoelautismoconsensibilidad.wordpress.com/
http://www.fundacionadana.org/ca
http://tdahcatalunya.org/

