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Títol: “T'escolto, t'entenc, t'estimo... i per això t'educaré sense 

sentir-me culpable” 

Autor/es: Comellas, María Jesús 

Editorial: Columna, 2019 

Signatura: 37.01 Com 

Sinopsi: Un llibre que defuig la idea que els pares necessiten un 

manual per poder educar els fills... Per què no recuperar el sentit 

de ser persones adultes que eduquen i abandonar el sentiment de 

culpa de no estar prou temps amb els fills, de no donar-los el que 

necessiten o que pensin que no els estimem si els renyem? 

Comellas reclama tornar al sentit comú, a no sobreprotegir els nens, a deixar que 

s’avorreixin, a no carregar-los de deures o activitats i deixar que descobreixin el món, però 

amb responsabilitat i sense ser-ne els protagonistes “reis”, sinó formant part d’una família i 

un entorn on, a més dels drets, també tenen els seus deures d’infants. 

 

 

 

 

Títol: “Mot per mot : literatures d'infant” 

Autor/es: Ros, Roser 

Editorial: Rosa Sensat, abril de 2019 

Signatura: 372.6 Ros 

Sinopsi:  El llibre és un compendi que ens proposa diverses 

maneres d’acostar la literatura als més petits i ens dona eines per 

tal que aquest acostament sigui plaent i profitós tant per als adults 

que el proposen com per als infants que el reben.  
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Títol: “Mi niño come de todo : recetas y menús con Baby-Led 

Weaning” 

Autor/es: Prats, Begoña 

Editorial: Grijalbo, abril de 2019 

Signatura: 613.2 Pra 

Sinopsi: La vida et serà més fàcil si poses en pràctica aquesta 

guia: el teu nadó menjarà de tot de forma saludable i sana. 
Coneixeràs què és el Baby-Led Weaning i perquè és bo i quan és 
més idoni introduir-lo. Podràs posar-lo en pràctica seguint les 

senzilles receptes del llibre.  
El mètode Baby-Led Weaning o BLW proposa oblidar-se de purés i “papilles”  i oferir al nadó 
aliment sòlids cuinats per tal que pugui alimentar-se per sí sol. 

 
 
 

 

I també... 

 

 Grandes aprendizajes Montessori para pequeñas manos : ¡60 recetas y 70 

actividades Montessori para niños autónomos y satisfechos! / Audrey Zucchi ; 

fotografías de Sandra Mahut y Lois Moreno. Editorial: Madrid : Oberon, [2019]. 

 El Fantasma de la por : com ajudar els infants a superar les seves pors/ Janet 

Recasens. Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, setembre de 2019. 

 Lectura i discapacitat : què, qui i com / Susana Peix i Meritxell Almirall. Editorial: 

Publicacions de l'Abadia de Montserrat, setembre de 2019 

 

 

 

 

 


