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Butlletí del CID
Centre d’Interès de la Discapacitat

Novetats a la biblioteca. Activitats. Informació
sobre la discapacitat
Activitats

HORARI

El Llibre secret

Dilluns, de 15h a 21h

Divendres 25 de novembre a les 18:00 h.

De dimarts a divendres, de 9h a 21h

Espectacle infantil a la biblioteca

Dissabtes, d’11h a 19h

En un dels seus viatges l’exploradora
Georgina Llapis fa una troballa sense
precedents: un llibre molt gruixut on hi
ha un munt d’informació insòlita sobre
molts dels personatges dels contes que
tothom coneix.

HORARI D’ESTIU I DE NADAL
De Dilluns a divendres, de 14h a 21h
Tancat: diumenges i festius, 5 de gener,
Setmana Santa de Dijous Sant a Dilluns
de Pasqüa, el 23 de juny, i el 24 i 31 de
desembre

A càrrec de Marga Socías
Al nostre web trobaràs informació sobre la secció
especialitzada de la discapacitat, novetats, altres llocs web,
documents i molt més: http://www.biblioteques-santboi.org
Si vols rebre aquest butlletí ens pots facilitar la teva adreça
electrònica a: b.st.boillo.jrb@diba.cat. Assumpte: Butlletí CID

Novetats

Pel·lícules
Pel lícules DVD

Discapacitat general

•

Inocencia interrumpida. James Mangold

• Fresnillos, Mariano. Lágrimas por ti: vivir la

•

Shine. Scott Hicks

discapacidad en família

Vocabulari

• Molina Hernández, Juan. Atención integral en las

discapacidades
• Colectivo Zotikos. Alternado la discapacidad:

manifiesto a favor de las personas.
Accessibilitat
• Aragall, Francesc. La accesibilidad en los centros

educativos
Discapacitats intel·lectuals
intel lectuals
• Ruiz Rodríguez, Emilio. Érase una vez... El síndrome de

Down.

Sordceguesa
Les persones amb sordceguesa són aquelles persones amb
un deteriorament combinat de la vista i de l’oïda que dificulta
el seu accés a la informació, a la comunicació i a la mobilitat.
Aquesta discapacitat afecta greument a les habilitats diàries
necessàries per a una vida mínimament autònoma, requereix
serveis especialitzats, personal específicament format per a
la seva atenció i mètodes especials de comunicació.

http://www.fesoce.org/index.php/ca/sordceguesa
Altres llocs web:

Discapacitats sensorials

http://www.asocide.org/sordoceguera/sordoceguera2.htm

• Cardona, M. Claustre. Alumnado con pérdida auditiva

http://www.sordoceguera.org/

• Rodríguez González, Ana. Psicología de la sordoceguera

http://www.apsocecat.org/index.php/ca/sordceguesa

Malalties mentals

Altres activitats

• Diego Fuertes, Francesc de. Esquizofrenia gràfica
• Stokes, Graham. Y la música sigue sonando

Contes infantils I***
• Bresner, Lisa. En el país del manga
• Floriano, Carmen Sara. Mi mamá es verde, mi vecino

naranja
• Floriano, Carmen Sara. Elena y el camino azul
• Wright, Betty Ren. Assassinat a la casa de nines

Interseccions. Cultura, Salut Mental i Inclusió.
Jornada
5 d’octubre. Can Masallera
Més informació: www.santboi.cat

II Festival de Cinema per a la superació.
14,15 i 16 d’octubre. Obra Salesiana de Sant Boi de
Llobregat. Organitza: Adisfi
Més informació: http://cinemasuperació.es/

