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BUTLLETÍ DEL CID
Centre d'Interès de la Discapacitat
NOVETATS A LA BIBLIOTECA. ACTIVITATS. INFORMACIÓ SOBRE LA
DISCAPACITAT
ACTIVITATS
10 anys fent lectors
26 de setembre al 20 d’octubre
Exposició

L'Associació Lectura Fàcil (ALF) celebra els seus 10 anys
d'història amb aquesta exposició, que mostra un recorregut des
dels inicis del projecte fins a l'actualitat, passant per cada una de
les àrees en les que treballa l'entitat.
Associació de Lectura Fàcil (ALF)
www.lecturafacil.net
Presentació del llibre
El TDAH: detecció i atenció en l'àmbit educatiu:
materials per a l'atenció a la diversitat: guia per a
mestres i professors.
Publicat pel Departament d'Ensenyament.
Dijous 26 de setembre a les 17:30h Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer
“VI Setmana Europea de sensibilització sobre el Trastorn per Dèficit
d’Atenció amb/sense Hiperactivitat”
Organitza: Plataforma TDAH Sant Boi

Malalties mentals

NOVETATS

 Abadía, Ximo. La bipolaridad del chocolate: el viaje de Jan
 Berrios, Germán, etc. Una historia de la psiquiatría clínica
 Fast, Julie E. Tu pareja es bipolar
 Fernández Soriano, J. Javier. Estudio psicoanalítico de la
paranoia
 Fuente, Juan Ramón de la. Salud mental y medicina
psicológica
 Hernández Monsalve, Mariano, etc. Psicoterapia y
rehabilitación de pacientes con psicosis
 Huertas, Rafael. Historia cultural de la psiquiatría
 Last, Cynthia G. Cuando un ser querido es bipolar
 Muñoz López, Manuel, etc. Instrumentos de evaluación en
salud mental
 Scull, Andrew. La locura: una breve introducción
 Trastorno bipolar de inicio precoz: consensos y discrepancias
Lectura fàcil
 Clavero, Carlos. Llegendes argentines
 Com gestionar els teus diners
 Fradera, Francesca. El lladre de Tortosa i altres llegendes
 Galindo, Froilà Alexandre; Crespo Bordes, Ana. Jerusalem
 Guimerà, Àngel. Mar i cel
 Llei d’accés a l’entorn de les persones acompanyades de
gossos d’assistència
 Martí Constans, Núria. Set dies al llac
 Martí Constans, Núria. Trampa de fuego
 Salvador, Eugènia. Mites i llegendes de la Grècia antiga
 Shelley, Mary. Frankenstein o el modern Prometeu
 Sierra i Fabra, Jordi. La música del viento
 Solsona, Maria Rosa. Llegendes mexicanes
DVD
 Diferents: conèixer el passat, per a entendre el present i
assolir el futur. Direcció, producció i guió: Laura González,
Markos Moya, Ruben Sánchez. Grup Caliu

Associació de Lectura fàcil

+ INFORMACIÓ

L’ALF és una entitat sense ànim de lucre que treballa per apropar
la lectura a les persones amb dificultats de comprensió lectora.
Creada l'any 2002, l'ALF s'ha consolidat com a centre d'informació
i referència d'iniciatives a l'entorn de la Lectura Fàcil.
Partim del principi de democràcia lectora: tothom ha de tenir accés
a la informació, a la literatura i a la cultura.
Treballem amb entitats, editorials i institucions públiques que
comparteixen aquest principi i els assessorem en l'elaboració de
textos basats en els següents criteris de lectura fàcil.
Principi bàsic:
 narrar una història concreta i lògica amb una única línia
argumental
Pautes sobre el contingut
 Descriure els fets en ordre cronològic
 Donar una continuïtat lògica a l’acció
 Relatar accions directes, sense excessius personatges
Pautes sobre el llenguatge
 Evitar el llenguatge abstracte i simbòlic
 Utilitzar un llenguatge senzill però digne
Pautes sobre les il∙lustracions
 Han de facilitar la comprensió lectora
 Han d'harmonitzar amb el text
www.lecturafacil.net/
www.kalafatikalafate.wordpress.com/
Clàssics de Lectura fàcil
bloglecturafacil.blogspot.com.es/
Blog de lectura fàcil
www.lamardefacil.com/xowiki/novetats
editorialcepe.es/78lecturafacil
Editorials de lectura fàcil

ET POT INTERESSAR

Interseccions: Jornada de Salut Mental i Cultura per la Inclusió
va néixer el 2011 com a jornada dedicada a explorar la pràctica cultural
entesa com a eina al servei de les dinàmiques assistencials en l’àmbit de la
salut mental i, en general, de les polítiques d’inclusió social.
Aquest 2013 es celebra la III Jornades que tindran lloc el 23 d'octubre sota
el títol de L'art brut: creativitat contra l'estigma. A l'auditori del Parc
Sanitari Sant Joan de Deu.
Més informació: www.santboi.cat

BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER
HORARI
Baldiri Aleu, 68
08830 Sant Boi de Llobregat
Telèfon: 936 309 760
Fax: 936 309 758
b.st.boillo.jrb@diba.cat
www.bibliotequessantboi.org
www.culturasantboi.cat

Dilluns, de 15 a 21h
De dimarts a divendres de 9 a 21h
Dissabte, d'11 a 19h

Horari d'estiu (juliol i agost)
De dilluns a divendres de 14 a 21h
Tancat: diumenges i festius, 5 de gener, Setmana
Santa de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua,
i del 24 al 31 de desembre

