ET POT INTERESSAR
18 de febrer: Dia Internacional de la Síndrome d’Asperger
La Síndrome d’Asperger és un trastorn greu del
desenvolupament, considerat com un trastorn
neurobiològic i caracteritzat per desviacions o anomalies
en molts aspectes del desenvolupament social i
comunicatiu de l’afectat.
Va ser definit al 1944 pel pediatra austríac Hans Asperger.
2 d’abril: Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme
L’autisme és un trastorn del neurodesenvolupament,
crònic i que habitualment es detecta durant els primers
30 mesos de vida.
L’alteració de la comunicació, de les competències socials, de la
imaginació i un patró d'interessos i activitats molt restringit i
estereotipat són els símptomes fonamentals. A més, s'observen
sovint conductes anormals, com a moviments de balanceig i
obsessions insòlites cap a alguns objectes o esdeveniments.
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Horari d'estiu
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Butlletí del CID
Centre d’Informació de la Discapacitat
Novetats a la biblioteca. Activitats. Informació sobre
la discapacitat
ACTIVITATS

La Gàvia
Divendres 13 de febrer a les 18h
Hora del conte
El Francesc ens explicarà contes curiosos de gossos, i la Núria,
ens explicarà la història de la Gàvia, una gossa eixerida i especial
que coneixereu aquesta tarda.
Amb el Francesc, la Núria i la Gàvia
El gos Faluc. Rosalia la gata espia.
Divendres 20 de març a les 18 h
Hora del conte
El Faluc és un gos que té tres potes, la
Rosalia és una gata sorda. Tots dos viuen
intenses aventures i desafien perills i
obstacles a força de coratge i valor.
Amb l’Anna Garcia.

• Diumenges i festius

Per llegir els més petits:

• Setmana Santa de Dijous Sant a
Dilluns de Pasqua

Tots els petons del món. Un conte en
llenguatge de signes de Montse Panero.
Il·lustracions de Mercè Galí

• Desembre del 24 al 31
Horari especial de matí de 9 a 16h
23 de juny i 5 de gener

Discapacitats físiques

NOVETATS

• La espina bífida y la infancia: manual de ayuda y servicios para la

mejora de la calidad de vida de los ninos y niñas afectados de EBH
• Sola Iniesta, Irene. De somriure a riure
Discapacitats intel·lectuals
intel lectuals
• Calinescu, Matei. Retrato de M.

• Schalock, Robert L.; Verdugo, Miguel Ángel. El

cambio en las organizaciones de discapacidad:
estrategias para superar sus retos y hacerlo
realidad: guía de liderazgo
• Verdugo, Miguel Ángel; Schalock, Robert L.

Discapacidad e inclusión: manual para la docencia.

• Higashida, Naoki. La razón por la que salto

Pel·lícules
Pel lícules

• Horiot, Hugo. El emperador soy yo: una infancia en el

• Aaltra. Escrita, dirigida e interpretada por Benoît

autismo

Delépine y Gustave Kervern

• Simarro Vázquez, Luis. Calidad de vida y educación

• La escafandra y la mariposa. Un film de Julian

en personas con autismo
• Vilanova, Anna. Marcel, mi hijo extraordinario

• Nuestra canción de amor. Del director Oliver

Schnabel
Dahan

Generalitats
• Armstrong, Thomas. El poder de la neurodiversidad: las

extraordinarias capacidades que se ocultan tras el
autismo, la hiperactividad, la dislèxia y otras
diferencias cerebrales
• Barkley, Russell A. Tomar el control del Tdah en la
edad adulta
• Casajús Lacosta, Ángel M. didáctica escolar para
alumnos con TDAH
• Freire, Heike. ¿Hiperactividad y déficit de atención?: Otra forma de
prevenir y abordar el problema
• García de Vinuesa, Fernando ... [et al] Volviendo a la
normalidad: la invención del TDAH y del trastorno
bipolar infantil
• Jarque, Jesús. Trastorno de aprendizaje no verbal:
guia básica para familias y educadores
• López Sánchez, Félix. Sexo y afecto en personas con
discapacidad

+ INFORMACIÓ

21 de març Dia mundial de la Síndrome de Down
Aquest 2015 es compleix el 10è aniversari del Dia Mundial de la
Síndrome de Down i cada any la veu de les persones amb
síndrome de Down i de les seves famílies i amics es fa més fort.
El lema escollit per aquest any és:
“les meves oportunitat, les meves opcions”.
Podeu tenir més informació en el nostre blog del Cid:
cid.bibliotequessantboi.org, i a la pàgina oficial
worlddownsyndromeday.org
Aquestes són les novetats de la nostra secció sobre SD:
González Caballero, Mart. Guía de alimentación para
persones con Síndrome de Down
• Jiménez García, Alicia. La comunicación oral en el

Síndrome de Down

