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Títol: “Cómo abordar la muerte y el duelo con los niños : aspectos 

teóricos, prácticos y educativos” 

Autors/es: León Mejía, Ana 

Editorial: Síntesis, DL 2018 

Signatura: 128 Leo. Racó de les famílies 

Sinopsi: Un llibre que conté recursos per a pares, docents i 

terapeutes per donar suport i parlar sobre el tema de mort i de dol 

amb els infants. Tant des de les pèrdues personals com a les 

tragèdies col·lectives, naturals i atemptats.  

 

 

Títol: “Educar sin perder los nerviós” 

Autors/es: García, Tania (Educadora) 

Editorial: Vergara, enero de 2019 

Signatura: 173 Gar. Racó de les famílies 

Sinopsi: Algun cop has fet o has dit quelcom als teus fills o filles que 

després te n’has penedit? Saps connectar amb ells, o penses que 

perds els nervis tot sovint? Tens la sensació que no saps controlar 

les teves emocions? 

El llibre que et proporcionarà una manera d’educar basada en el 

respecte i en l’entesa real de les necessitats emocionals i de desenvolupament dels infants. 
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Títol: “Ayuda a tu hijo a comer mejor : una guía para superar la 

alimentación selectiva y otros trastornos alimentarios 

Autors/es: Rowell, Katja 

Editorial: Ediciones Obelisco, noviembre de 2018 

Signatura: 613.2 Row. Racó de les famílies 

Sinopsi: Estàs preocupat per que el teu fill no s’estigui alimentant bé 

i que per tant no creixi d’una manera sana i saludable? Els infants 

amb la síndrome d’alimentació selectiva, amb sentiment de rebuig 

per determinats aliments o altres trastorns alimentaris, sovint, es 

mostren inquiets quan tenen el plat de menjar al davant. Com es pot posar fi a la 

preocupació i a les baralles en cada cullerada? 

Un llibre escrit per una metge de família i una terapeuta de l’alimentació que ajudarà a 

fomentar un creixement sa, alhora, que posarà fi al neguit diari a les hores de menjar. 

 

 

 


