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La nova col·lecció de Toni i Tina desperta emocions  

 

Castellnou Infantil Juvenil i l’Hospital Sant Joan de Déu van presentar ahir 

la nova col·lecció de Toni i Tina amb un gran èxit de participació (+ de 500 persones 

inscrites) en el marc de la xerrada Com educar les emocions en els infants?, que 

es va celebrar a l’auditori de l’edifici docent de l’Hospital Sant Joan de Déu.  

 

 

L’acte va ser una experiència d’allò més positiva i gratificant per a les 

persones que hi van poder assistir, majoritàriament professionals del sector sanitari i 

del sector educatiu. La xerrada va anar a càrrec de 

Maria Àngels Mairena, psicòloga clínica de l’Hospital 

Sant Joan de Déu i experta en educació emocional; 

Esther García Navarro, coordinadora i docent del 

màster en Educació Emocional i Benestar de la 

Universitat de Barcelona (UB), i Inma Roger, cap 

d’estudis de l’escola La Farigola del Clot i màster en 

Educació Emocional de la UB.  

 

Totes tres pertanyen al grup d’experts en 

educació emocional vinculat a l’Observatori FAROS, 

plataforma de promoció de la salut i el benestar infantil 



 

 

 

 nota de premsa, abril 2013  

2/2                                                                Gabinet de premsa de Castellnou Edicions 
Mar Domènech mdomenech@hermeseditora.com 

Pau Claris, 184 - 08037 Barcelona 
Telèfon: 93 496 14 00 

 
 

de l’Hospital Sant Joan de Déu, i han participat en la revisió i supervisió dels 

continguts de la nova col·lecció de Toni i Tina.  

 

Les conferenciants van oferir de manera divulgativa i molt amena les claus per 

garantir el benestar emocional dels nostres fills i filles, i van obtenir la implicació d’un 

públic entusiasmat.          

 

          

 

 La nova col·lecció va tenir una excel·lent acollida i, molt especialment, els 

seus protagonistes, el Toni i la Tina. Els autors, Meritxell Martí, en el text, i Xavier 

Salomó, en les il·lustracions, van estar signant llibres fins a una hora més tard de 

l’acabament de l’acte. 

 

       

 

Us convidem a particpar de l’èxit d’aquesta jornada. Demaneu-nos informació i 

llibres de la col·lecció de Toni i Tina, i amb molt de gust us els farem arribar! 

 
 

 
Segueix la col·lecció Toni i Tina a www.tonitina.com.


