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 Títol: “Niños sin etiquetas : cómo fomentar que tus hijos tengan una 

infancia feliz sin limitaciones ni prejuicios” 

Autor: Soler, Alberto 

Editorial: Paidós, junio de 2020 

Signatura: 155.4 Sol 

Sinopsi: És molt fàcil posar una etiqueta a un nen o nena, però és 

més difícil treure-la. I si deixem de posar etiquetes als nostres fills?  

Simpàtic, conflictiu, pesat, divertit, mandrós, actiu, golafre, alegre, 

impulsiu, nerviós, treballador... Utilitzem molt sovint les etiquetes, les 

posem ens les posen, però a vegades això és perjudicial. 

 

 

 

 

 

 

 Títol: “El Gran libro de Lucía, mi pediatra : la guía más completa y 

actualizada sobre la salud de tu hijo desde el nacimiento hasta la 

adolescència” 

Autor: Galán Bertrand, Lucía 

Editorial: Planeta, abril de 2020 

Signatura: 613.95 Gal 

Sinopsi: Un manual molt complet de pediatria accessible al gran 

públic i actualitzat amb les darreres dades científiques per orientar 

en la criança i la salut del infants del segle XXI. 
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 Títol: “Familias de niños con TEA : programa de psicoeducación 

emocional y apoyo mutuo” 

Autor: García López, Cristina 

Editorial: CEPE Editorial, [2020] 

Signatura: 616.89 Gar 

Sinopsi:  El programa es fonamenta en diferents investigacions i 

tracta, des d’una perspectiva clínica, de proposar estratègies i 

tècniques que afavoreixin l’impacte positiu en les variables que 

són factors de protecció. 

 

 

 

 

 

 

 Títol: “Tu fertilidad : el manual definitivo del control de 

natalidad, el éxito en el embarazo y la salud reproductiva 

natural” 

Autor: Weschler, Toni 

Editorial: Ediciones Obelisco, junio de 2020 

Signatura: 618 Wes 

Sinopsi: Aquest llibre ha ajudat a moltes dones que volien no 

quedar-se embarassades, o maximitzar la probabilitat de 

quedar-se’n  o simplement de tenir un millor control de la seva 

salut ginecològica i sexual. Toni Weschler explica el Mètode de 

Consciència de la Fertilitat. 


