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Butlletí del CID
Centre d’Informació de la Discapacitat
Novetats a la biblioteca. Activitats. Informació sobre
la discapacitat
Inserció laboral de les persones amb discapacitat

DESTACAT

• Alba Galán, Cristina de. Desarrollo de

habilidades personales y sociales de las
personas con discapacidad
• Alba Galán, Cristina de. Habilidades de

comunicación y promoción de conductas
adaptadas de la persona con discapacidad

• Alfaro Faus, Manuel. El mercado potencial de las personas con

discapacidad en España.
Promogut per la Fundació ONCE i elaborat per
ESADE, aquest informe estudia en profunditat les
necessitats de les persones amb discapacitat i es
plantegen solucions estratègiques per a què les
empreses, les organitzacions socials,
administracions i centres d’investigació vegin les
oportunitats per a la creació de valor social i
econòmic que ofereix la inserció laboral de les persones amb
discapacitat.

Génere

NOVETATS

• Díaz Funcha, Elena. El Reflejo de la mujer en el espejo de la

discapacidad: la conquista de los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres con discapacidad
Infants i pares
Cunningham, Cliff. El síndrome de Down: una introducció
para padres. Una nova edició, ampliada i revisada,
d’aquesta obra clàssica del professor Cunningham, una
autoritat en estimulació i educació precoç en nens amb
Síndrome de Down.
• Equipo Deletrea. Trastornos del espectro autista de alto

funcionamiento otra forma de aprender
• Ojea Rúa, Manue. Autismo, relatos de vida
• Rebollo García, M. Remedios. Discapacidad infantil
• Taylor, Paul G. Trastornos del espectro autista

Pineda, Pablo. Niños con capacidades especiales
Universitari, emprenedor, conferenciant, actor, i autor
d’aquest llibre, tot un exemple de vitalitat.

Inserció laboral
• Alba Galán, Cristina de. Entrenamiento de habilidades laborales
• Cepas de la Coba, Juana M. Entrenamiento de habilidades

laborales
• Discapacidad y políticas públicas : la experiencia real de los jóvenes

condiscapacidad en España. Coordinadoras Susana Rodríguez Díaz,
Amparo Cano Esteban.

Psicologia i Psiquiatria
• Introducción a la psicopatología y la psiquiatría.

Director: Julio Vallejo Ruiloba
• Kaplan, Harold I. Sinopsis de psiquiatría: ciencias de la

conducta, psiquiatría clínica
• López Galán, Santiago. Diccionario de Psicología y psiquiatria
• Muskin, Philip R. DSM-5 preguntas de autoevaluación : exámenes

tipo test sobre los criterios diagnósticos
Novel·les
Novel les i contes
• Bakker, Gerbrand. Les pereres fan la flor blanca (JN)
• Jiménez Juan Ramón. Platero y yo (LF)
• Palacio, R. J. Plutó (JN)

Comendador, Carlos. El astronauta. Un conte
infantil destinat a infants amb necessitats
educatives especials. Inclou un sistema de
pictogrames que faciliten la comprensió lectora.
Pel·lícules
Pel lícules
• Con todas nuestras fuerzas. Una pel·lícula de Nils Tavernier
• La historia de Marie Heurtin. Una pel·lícula de Jean-Pierre Améris

La teoría del todo. Una pel·lícula de James Marsh.
L’actor Eddie Radymare va obtenir un Oscar al millor
actor l’any 2014 per la seva interpretació del científic
Stephen Hawkins.

ET POT INTERESSAR
21 de març Dia Internacional de la Síndrome de Down.
Down
Com cada any se celebra aquesta data per significar la inclusió
de les persones amb Síndrome de Down, el respecte i el valor
que tothom es mereix en la societat.
El lema de la conferència de les Nacions Unides d’aquest any és
“Els meus amics, la meva comunitat: els beneficis dels entorns
inclusius per als nens del present i els adults del futur”.
Podeu trobar més informació en:
www.un.org/es/events/downsyndromeday/
• Flórez, Jesús. Síndrome de Down :

neurobiología, neuropsicología, salud mental :
bases para la intervención en el aprendizaje,
la conducta y el bienestar mental . Una visió
rigorosa i actual de l’activitat cerebral en la
SD i les seves conseqüències cognitives i
conductuals.
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HORARI

Tancat

• Dilluns, de 15 a 21h

• Diumenges i festius

• De dimarts a divendres, de 9 a 21h

• Setmana Santa de Dijous Sant a
Dilluns de Pasqua

• Dissabtes, d'11 a 19h
Horari d'estiu

• Desembre del 24 al 31

•De dilluns a dijous, de 14 a 21h

Horari especial de matí de 9 a
16h

•Divendres, de 9 a 16h

23 de juny i 5 de gener

