
"La mejor práctica es una buena teoría." Myrtha Hebe Chokler. 
Aquest és un espai on intercanviar lectures que ens hagin agradat, emocionat, sorprès, inquietat, de les que 

haguem après i que volguem compartir amb els altres. 

Llibres, articles, documents, poemes, vídeos que ens parlin d' educar, de nenes i nens, de relacions personals i 

familiars, d'etapes de creixement i desenvolupament, de línees i models educatius, de sabers, de vincles, de 

comunicació, d' amor, de seguretat, de criança, de germans, de gelosia, de sentiments, d'emocions, 

d'afectivitat, de límits, de llibertat, de moviment, de pensament, de cos, de necessitats dels infants; i també de 

pors, de dificultats, de prejudicis, de frustracions, de dubtes, de temps, etc. 

Tot allò que ens ajuda a, conèixer i a saber, a enriquir-nos i a créixer, en el nostre procés d'aprenentatge com a 

persones i com a mares, pares i familiars de nens i nenes.Tots en creixement constant. 

Anirem proposant diferents llibres i documents i esperem amb il.lusió rebre les vostres impressions, 

aportacions, recomanacions i demandes! Farem les propostes lde mica en mica per tal de poder-les gaudir! 

Gràcies famílies! 

Aquesta segona quinzena d’abril, coincidint amb l’ inici de les Tertúlies en Família i la celebració de Sant 
Jordi, us deixem més a baix una proposta interessant. 

Esperem que la disfruteu! 

PROPOSTA DEL MES DE MAIG 
El niño feliz, su clave psicológica. Dorothy Corkille Briggs. Ediotial Gedisa. 2006. 

31ª edició. 

(Editat també en català) 

Un llibre escrit amb un llenguatge entenedor i planer, podriem dir  fins i tot poètic, el nen feliç és un llibre 

escrit fa molts anys però que manté tota la actualitat sobre els conceptes claus i importantíssims per a educar 

als nostres fills i filles. Ens parla sobretot de l’ autoestima, de com es construeix i de com intervé en el 

creixement de la personalitat dels infants. Aporta exemples de situacions concretes que ajuden a entendre els 

conceptes que descriu. És un llibre que ens dur a reflexionar sobre el nostre paper com a referents adults pels 

nostres fills i filles, fent revisió del nostre propi bagatge emocional; i com aquest influeix en com ens 

relacionem amb els infants que tenim sota la nostra responsabilitat. 

“... El respeto sólido por uno mismo se funda en dos convicciones principales: 

         “ soy digno de que me amen” -importo y tengo valor porqué existo-. Y “soy valioso” – Puedo manejarme 
a mí mismo y manejar lo que me rodea, con eficiencia. Sé que tengo algo que ofrecer a los demás”. p22. 
“...la clave del éxito de los padres reside en ayudar a los niños a desarrollar altos niveles de autoestima.” 
p.24. 
“... todo niño se valora a sí mismo tal como haya sido valorado.” p. 33.  
“... cuanto más se aproxime la visión que de sí mismo tenga el niño a lo que realmente es en ese preciso 
momento más realista será su comportamiento en la vida”. p.36. 
“... la confianza del niño en sí mismo debe referirse a lo que es realmente, y no a las imágenes de los demás.” 
p.68. 
“ la culpa -el juicio negativo- constituye el núcleo de los desórdenes emocionales y la baja autoestima.” p.106 

“... una máxima fundamental acerca del crecimiento en todas sus etapas consiste en que el crecimiento se 
opera mediante saltos hacia lo nuevo y regresiones hacia lo viejo. Sube y baja, como las mareas.” p.141 

“... jamás tratemos de ayudar al niño a expresar sus sentimientos cuando nuestras presiones externas o 
internas no nos permitan escuchar honestamente.” p.159  
“... una regla básica acerca de la conducta humana: los sentimientos negativos son anteriores a los actos 
negativos... nos concentramos en el acto, e ignoramos lo sentimientos que lo causaron.” p.165 

 “los celos se producen cuando nos sentimos en desventaja.” p180 

“ dentro de los límites de la seguridad, los niños necesitan interactuar sin interferencias con las cosas que les 
rodean.” p.200 

Per donar la benvinguda als naixaments dels germans i germanes de nens i nenes de l’escola, 

d’aquests últims mesos, us proposem un conte. !Ha sido el pequeño monstruo! Ens descriu com la 

germana gran elabora la gelosia amb l’ajut de l’acompanyament respectuós d’ aquest sentiment per part de la 

seva família. 



 
http://www.editorialjuventud.es/3109-6.html 

Per útlim, us deixem un enllanç d’un brillant i emocionant  documental, emès al 30 minuts de tv3, sobre 

com aprenen els nens i nenes en una escola pública al Japó, amb el seu mestre Toshiro Kanamori. 

No podeu deixar de veure’l. 

“Toshiro Kanamori: pensando en los demás” 

http://www.youtube.com/watch?v=Pb_ZJ_xnx6I 

	  


