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Ens preocupem molt del desenvolupament físic i intel·lectual dels nostres fills,

i són molts els llibres que en parlen, però sovint ens oblidem del seu desen-

volupament emocional. Tanmateix, cada infant té, des que neix, una vida inte-

rior pròpia, uns sentiments i emocions que necessita comunicar i que sovint no

sap com transmetre.

Per ajudar els pares i educadors a entendre què senten els més petits,

Arantxa Coca adopta en aquest llibre un punt de vista diametralment oposat a

l’habitual: es posa al lloc dels nens. Així, descobrim com en cada etapa del

desenvolupament l’infant té unes demandes de tipus emocional determinades i,

en funció de com hi responguin els adults, influiran d’una manera o d’una altra

en la seva evolució com a persona. 

En un món en què els pares van cada cop més atrafegats, més que la

quantitat de temps que dediquem als fills, ens diu l’autora, el que compta és la

qualitat d’aquest temps. En aquest context, El creixement emocional del nen està

pensat com una eina per a l’educació emocional i també com un recurs per

conèixer-nos a nosaltres mateixos capbussant-nos en les emocions que vam

sentir de petits.

ARANTXA COCA, llicenciada en Psicopedagogia, exerceix com a psicoterapeu-

ta, assessora psicopedagògica en centres educatius i formadora de professorat.

Col·labora en programes radiofònics sobre temes relacionats amb la infància i

amb les relacions humanes i ha publicat diversos articles en revistes especia-

litzades.
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