HÀBITS:
traiem el xumet
Contes per parlarparlar-ne amb els petits :
BEBETECA:
BEBETECA:
- Blanch, Teresa. On és el meu xumet. Barcelona: Barcanova, 2011. BEBETECA
- Lallemand, Orianne. El Xumet. Barcelona: Baula, 2011. BEBETECA
- Swoboda, Annette. El Xumet d’en Dudu. Barcelona: Joventut, 2002. BEBETECA

I BLAU:
BLAU:
- Naumann-Villemin, Christine. El Xumet de la nina. Barcelona: Corimbo, 2004. I BLAU N
- Ródenas, Antonia. Quiero mi chupete. Madrid: Anaya, 2008. I BLAU R
- Ross, Tony. Vull la pipa. Barcelona: Cruïlla, 2002. I BLAU R – LLETRA DE PAL

Recursos per a mares i pares :
Secció RP : Racó de mares i pares
- Bargalló i Chaves, Eva. El primer año de la vida del niño. Barcelona: Salvat, DL 1999; p. 6365. RP 649 BAR
- Cooper, Carol. Los progresos de tu bebé: cómo estimular el desarrollo de tu hijo.
Barcelona: Libros Cúpula, 2007; p. 39, 71. RP 649 COO
- Esquerdo, Susanna ; Bargalló, Eva. El bebé de 1 a 3 años. Barcelona: Salvat, 1999; p. 46 47. RP 649 ESQ
- Fodor, Elisabeth; Morán, Montserrat. Todo un mundo por descubir. Madrid: Piràmide, 2009;
p. 234 RP 159 FOD
- Lansky, Vicki. Ideas prácticas para padres: más de 1500 sugerencias útiles para los
primeros años. Barcelona: Medici, 1994; p. 136-137. RP 649 LAN
- Rizo, Montserrat. Mis primeras conquistas: desarrollo y estimulación del niño de 0 a 3 años.
Barcelona: Parenting, 2004; p. 99. RP 159 RIZ

Recursos a la xarxa
. Material difós pels Serveis Educatius de l’Anoia, a través de la web de l’xtec:
<http://www.xtec.cat/crp-anoia/pfz0809/materials/veu/xumet.pdf>
. Odontologia per a bebès:
<http://www.odontologiaparabebes.com/xumet.html>
. Revista Mi bebé y yo:
<http://www.mibebeyyo.com/bebes/salud-bebe/chupete-quitar-bebe-1473>
. Punt de trobada: Ara criatures. A la web, informació relacionada amb l’educació i el
creixement dels infants i adolescents. Suplement del diari Ara:
<http://criatures.ara.cat/blog/2011/05/12/la-pipa-fins-lany/>
<http://criatures.ara.cat/blog/2011/07/23/10-bones-idees-perque-deixin-el-xumet/>
Altres webs interessants
. Pediatria dels Pirineus. Consultes a través d’internet, consells i notícies relacionats amb la
salut infantil. Web elaborada per pediatres professionals de l’Alt Urgell.
<https://www.pediatriadelspirineus.org/>
. Nascuts per llegir. Web del programa NPL, de promoció de la lectura per a infants de 0 a 3
anys, on el sector sanitari i les biblioteques uneixen esforços per assolir aquest objectiu.
<http://www.nascutsperllegir.org/>
. Catàleg de la biblioteca Argus. Sabies que pots consultar quins documents tenim a la
biblioteca des de casa o des del mòbil? Doncs és tan fàcil com anar a l’enllaç:
<http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/> O bé identificant el codi per a mòbils:

LLEGENDA o com trobar els llibres a la biblioteca:
Per tal de trobar físicament els llibres, només ens cal saber la planta i la signatura. A continuació trobareu la
planta corresponent a la signatura topogràfica (en negreta) dels llibres que apareixen en aquesta guia:
• BEBETECA: (identificats amb un xumet) - 1a planta. Es troben als bucs de la sala infantil.
• I BLAU: (porten un gomet blau, tot seguit una I i just a sota una altra lletra en majúscula). Es troben a la 1a
planta - Sala infantil, i els trobareu ordenats alfabèticament seguint la lletra que aparegui sota la I.
• RP 37 FRO: 1a planta – Sala infantil. Secció: Racó de mares i pares. Ordenats primer per número i després
alfabèticament.
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Imatges extretes de: 1. Xumet (parabebes.com). 2.Llibre: El Xumet d’Orianne Lallemand. 3.Llibre: El Xumet de la Nina de Christine NaumannVillemin.

