
• Temas:
Autoconeixement i auto-
estima infantil juvenil.

• Público:
Psicòlegs , educadors, 
pares i terapeutes fami-
liars.

Vegeu també:

El nen feliç
La seva clau psicològica

Dorothy Corkille Briggs

La clau de la felicitat, de la solució dels 
conflictes diaris, és disposar d’una bona 
autoestima. I perquè un nen desenvo-
lupi una autoestima sòlida cal una salu-
dable acció dels pares, del medi familiar 
i del vincle que els uneix. Aquesta és la 
proposta que Dorothy Corkille Briggs va 
realitzar en aquest clàssic de la pedago-
gia, que avui en dia continua sent una de 
les obres de referència en el parenting.

El nen feliç no es limita a l’enumeració de les condicions necessàries per a la felicitat 
d’un nen, sinó que procura brindar als pares orientacions i indicacions pràctiques 
i, per mitjà de l’anàlisi dels diferents factors que intervenen en les relacions fami-
liars, suggeriments per a una millor i més valuosa educació en el si de la família.

Aquesta obra ens proporciona valuosos ensenyaments per encaminar les nenes i els 
nens cap a la salut i la felicitat, i per armar-los psicològicament perquè al llarg de la seva 
existència desenvolupin el millor de si mateixos i s’hi sentin satisfets amb el que fan.

Índex: Bases de salut mental I. El fenomen dels miralls II. El clima de l´amor III. Els 
sentiments negatius de l´autoestima. El creixement mental i l´autoestima. Sexe i auto-
estima Llista d´idees bàsiques. 

Dorothy Corkille Briggs. És educadora, psicòloga escolar 
i consellera de matrimonis i famílies, i de la unió d’aquest as-
pecte professional i de la seva vida personal com a mare, ha 
sorgit aquesta obra que pretén orientar als pares en l’àmbit 
de l’educació i les relacions amb els seus fills. Dorothy consi-
dera que no se’ns ha preparat per dur a terme satisfactòria-
ment la tasca de ser pares.

Claus per desenvolupar una bona autoestima en el nen. 
–Pedro Piqueras
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