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FONS DOCUMENTALS:
DISCAPACITAT GENERAL
DINCAT
https://www.dincat.cat/documentacio/
PLENA INCLUSIÓN
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/
COCARMI
http://www.cocarmi.cat/documentacio
CERMI
https://www.cermi.es/es/colecciones
CENTRE D'INFORMACIÓ DE LA DISCAPACITAT (CID)
Notícies, activitats, esdeveniments i serveis relacionats amb la discapacitat
https://cidiscapacitat.wordpress.com/fons/
INCORPORA. LA CAIXA
Recursos sobre inserció laboral
Eines, materials i recursos seleccionats per facilitar la feina diària dels professionals de la inserció
sociolaboral.
https://www.incorpora.org/ca/formacio-recursos
DIXIT
Atenció a la discapacitat i la salut mental
Informació bibliogràfica sobre les publicacions disponibles a DIXIT vinculades a l'àmbit de l'atenció a la
discapacitat i la salut mental. Els títols referenciats estan ordenats per ordre cronològic.
https://dixit.gencat.cat/ca/03ambits_tematics/03discapacitat_i_salut_mental/atencio_a_la_discapacit
at_i_a_la_salut_mental/02llista_de_publicacions/
A continuació trobareu els dossiers temàtics DIXIT vinculats a l'àmbit de l'atenció a la discapacitat i salut
mental.
https://dixit.gencat.cat/ca/03ambits_tematics/03discapacitat_i_salut_mental/atencio_a_la_discapacit
at_i_a_la_salut_mental/08dossiers_tematics/
REAL PATRONATO DISCAPACIDAD. Ministerio de derechos sociales y Agenda 2030
Publicaciones y estudios
https://www.rpdiscapacidad.gob.es/actividades/pubEst.htm
Estrategia española de discapacidad 2022-2030
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechossociales/discapacidad/docs/Estrategia_Espanola_Discapacidad_2022_2030.pdf
Información sobre discapacidad
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/informacion/index.htm
CENTRO ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES (CEDISS)
Biblioteca virtual
https://bibliotecavirtual.mites.gob.es/cgi-bin/opaccediss.exe/O9106/ID218d60da?ACC=101

Amb el suport i col·laboració de:
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FONS DOCUMENTALS:
TEA
AUTISMO BURGOS
Recursos i guies:
https://www.autismoburgos.es/autismo-burgos/documentacion2/
Recursos descargables:
https://www.autismoburgos.es/materiales-descargables-autismo-burgos-2/
AUTISMO SEVILLA
Documents i materials:
https://recursos.autismosevilla.org/documentos
AUTISMO ANDALUCÍA
Manual de intervención temprana en el Espectro Autista
http://www.autismoandalucia.org/wp-content/uploads/2018/02/MANUAL-AT-DEF.pdf
INFOAUTISMO
Grupo de investigación y formación en autismo
https://infoautismo.usal.es/comunidad/documentos-de-interes/
Professionals, famílies i grup de treball.
FEDERACIÓ CATALANA D’AUTISME
https://fedcatalanautisme.org/informacio-tea/
JUNTS AUTISME
Documents de difusió i informació sobre autisme i àrees d’intervenció, inclusió i suport.
https://juntsautisme.org/experts-autisme/documents-professionals/
Recursos en línia
https://juntsautisme.org/experts-autisme/recursos-en-linia/
Preguntes freqüents:
https://juntsautisme.org/experts-autisme/autisme/preguntes/
REAL PATRONATO DISCAPACIDAD. Ministerio de derechos sociales y Agenda 2030
Estrategia española en trastornos del espectro del autismo
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechossociales/discapacidad/docs/Estrategia_Espanola_en_TEA.pdf
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Rev.1 | Actualitzat: 08.09.2022

FONS DOCUMENTALS:
SALUT MENTAL
GRUP SANT PERE CLAVER
Publicacions:
https://www.spcdocent.org/publicacions.php
SALUT MENTAL CATALUNYA
General:
https://www.salutmental.org/la-salut-mental/
Biblioteca:
https://www.salutmental.org/la-salut-mental/biblioteca-salut-mental/
Guies infants i joves
Aïllament en infants, adolescents i joves
Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb
una problemàtica de salut mental
https://www.salutmental.org/wp-content/uploads/2020/10/aillament_guia_web.pdf
Autolesions en infants, adolescents i joves
Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb
una problemàtica de salut mental
https://www.salutmental.org/wp-content/uploads/2020/10/autolesions_guia_web.pdf
Situacions de tensió i conflicte en infants, adolescents i joves
Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb
una problemàtica de salut mental
https://www.salutmental.org/wp-content/uploads/2020/10/tensio-guia_web.pdf
La xarxa de salut mental: orientacions i suport
Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb
una problemàtica de salut mental
https://www.salutmental.org/wp-content/uploads/2020/10/xarxa_guia_web.pdf
INCORPORA. LA CAIXA
Guia de integración laboral de las personas con trastorno mental
https://www.incorpora.org/documents/20181/495960/guia-integracion-laboral-personas-trastornomental-recurso-2-profesionales.pdf/f04db242-cd03-443e-ae09-0ddb3af9c183
DIXIT
Atenció a la discapacitat i la salut mental
Informació bibliogràfica sobre les publicacions disponibles a DIXIT vinculades a l'àmbit de l'atenció a la
discapacitat i la salut mental. Els títols referenciats estan ordenats per ordre cronològic.
https://dixit.gencat.cat/ca/03ambits_tematics/03discapacitat_i_salut_mental/atencio_a_la_discapacit
at_i_a_la_salut_mental/02llista_de_publicacions/
A continuació trobareu els dossiers temàtics DIXIT vinculats a l'àmbit de l'atenció a la discapacitat i salut
mental.https://dixit.gencat.cat/ca/03ambits_tematics/03discapacitat_i_salut_mental/atencio_a_la_di
scapacitat_i_a_la_salut_mental/08dossiers_tematics/
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FONS DOCUMENTALS:
ENVELLIMENT
DIXIT
L'envelliment i la malaltia en les persones amb discapacitat o dependència.
Recull variat de recursos i publicacions que proporcionen informació i elements de reflexió sobre les
característiques del procés d’envelliment i les necessitats d’atenció social i de salut de les persones amb
discapacitat i/o dependència.
https://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/20160608_envelliment_malaltia_persones_discapacitats
Autonomia personal i atenció a la dependència
Informació bibliogràfica sobre les publicacions disponibles a DIXIT vinculades a l'àmbit de l'autonomia
personal i atenció a la dependència. Els títols referenciats estan ordenats per ordre cronològic.
https://dixit.gencat.cat/ca/03ambits_tematics/01autonomia_personal_i_atencio_a_la_dependencia/0
2llista_de_publicacions/
Dossiers temàtics
https://dixit.gencat.cat/ca/03ambits_tematics/01autonomia_personal_i_atencio_a_la_dependencia/0
8dossiers_tematics/

Gent gran activa
A continuació trobareu informació bibliogràfica sobre les publicacions disponibles a DIXIT vinculades a
l'àmbit de la gent gran activa. Els títols referenciats estan ordenats per ordre cronològic.
https://dixit.gencat.cat/ca/03ambits_tematics/02gent_gran/gent_gran_activa/02llista_de_publicacion
s/
A continuació trobareu els dossiers temàtics DIXIT vinculats a l'àmbit de la gent gran activa.
https://dixit.gencat.cat/ca/03ambits_tematics/02gent_gran/gent_gran_activa/08dossiers_tematics/
Gent gran amb dependència
A continuació trobareu informació bibliogràfica sobre les publicacions disponibles a DIXIT vinculades a
l'àmbit de la gent gran amb dependència. Els títols referenciats estan ordenats per ordre cronològic.
https://dixit.gencat.cat/ca/03ambits_tematics/02gent_gran/gent_gran_amb_dependencia/02llista_de
_publicacions/
A continuació trobareu els dossiers temàtics DIXIT vinculats a l'àmbit de la gent gran amb dependència.
https://dixit.gencat.cat/ca/03ambits_tematics/02gent_gran/gent_gran_amb_dependencia/08dossiers
_tematics/
FUNDACIÓN PILARES
Guies
https://www.fundacionpilares.org/que-hacemos/publicaciones/guias-de-la-fundacion/
Estudis
https://www.fundacionpilares.org/que-hacemos/publicaciones/estudios-de-la-fundacion/
Papers de la Fundació
https://www.fundacionpilares.org/que-hacemos/publicaciones/papeles-de-la-fundacion/
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