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Títol: “100 jocs per fer a casa amb el teus fills” 

Autor/es: Assens, Montse  

Editorial: Cossètania Edicions, maig del 2019 

Signatura: 793.4 Ass 

Sinopsi: En aquest llibre hi trobareu 100 jocs per fer amb els fills 

que es poden dur a terme sense sortir de casa, i que desperten la 

imaginació i l'enginy des del primer moment, i també l'esperit 

aventurer i lliure. Són activitats participatives que suposen un punt 

de trobada entre pares i fills, amb predomini dels objectius col·lectius 

i de la convivència per sobre de les metes individuals. La tria opta per la recuperació del joc 

tradicional, pel joc en equip, per la companyonia i per la sostenibilitat de jocs confeccionats 

amb pocs materials, que no suposen una despesa material. Podreu jugar amb paper i llapis, 

amb baldufes, xapes o bales, amb cartes, amb paraules o amb un tauler, a observar i 

endevinar o a parar atenció, entre moltes altres opcions. Són jocs molt imaginatius que us 

permetran passar una bona estona sense sortir de casa, ideals per als dies plujosos. 

 

 

Títol: “Tot el que heu de saber sobre Internet abans que els vostres 

fills” 

Autor/es: Grau, Francesc 

Editorial: Eumo Editorial, maig de 2019 

Signatura: 681.3(Int) Gra 

Sinopsi: Reviseu de manera periòdica els contactes i les 

converses dels vostres fills al mòbil? Parleu amb ells sobre què 

miren a la tauleta? Heu pactat uns límits d'ús d'Internet -d'horaris, 

d'accés a llocs web o apps?? Sigui quina sigui la resposta, 

segurament penseu que ho podeu fer millor. I aquest llibre us hi 

ajudarà. Està escrit per un pare que vol compartir amb altres pares i mares l'experiència 

d'educar en aquest món digital. A partir de 25 idees clau, hi trobareu informacions i consells 

útils per aprofitar amb més seguretat totes les oportunitats que ofereix Internet. Veureu que 

el consell bàsic és l'acompanyament. I sempre que calgui, deixeu el mòbil, apagueu la 

tauleta i dediqueu-vos a les persones que estimeu. 
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