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CÀNCER (4)

Una flor de recanvi per a la mare. Rebeka Elizegi
Ed. Takatuka ISBN: 9788492696383
Relat d'un nen que passa per l'estranya situació de viure el procés del
càncer de pit de la seva mare, però que, sense perdre el coratge
afronta al seu costat l'aventura de lluitar contra la malaltia amb totes les
forces.
Mamá se va a la guerra. Irene Aparici Martín
Ed. Cuento de Luz, Serie: Luz
Una enfermedad innombrable: el cáncer. Una mamá quiere explicar a
sus hijos lo que le sucede y cómo cambiarán sus vidas en los meses
siguientes. Una reina que inicia una larga guerra con muchas batallas y
que tiene un ejército de aliados que luchará sin condiciones a su lado.
BERTA. Reune fuerzas para afrontar el cáncer. Paulina Vergés de
Echenique
Ed. Sirpus
Cuando una enfermedad como el cáncer ataca a un amigo o a un
miembro de nuestra familia, la vivimos intensa y dramáticamenbte.
Pero todo es aún más duro si el enfermo es un niño o una niña.
Berta llora sin consuelo, no tiene pelo porque está enferma de cáncer.
Todos los que la rodean le dicen cosas bonitas para distraerla y hacerla
feliz. Al final ella sola descubrirá también nuevos alicientes para seguir
adelante y disfrutar de la vida.
EN PAU, EL MUSSOL.
Ed. ASPANOB/Conselleria d'Educació
Aquest és un conte que vol mostrar, de manera senzilla, el dur procés
que suposa per a un infant haver-se d'enfrontar a una malaltia com el
càncer, però sempre d'una manera vitalista i encoratjadora.

DIABETIS (1)

A VEURE MÓN. Conte adreçat a infants amb diabetis. Xisca Garí
Prohens
Ed. ADIBA/Conselleria d'Educació
Què s'ha de saber a l'escola? Què han de saber els amics i companys?
Com explicar el que és la malaltia?

ALZHEIMER (2)

ÀVIA, TE'N RECORDES? Laura Langston i Lindsey Gardiner
Ed. Beascoa
La meva àvia és molt especial, recorda moltes coses de quan era
petita. Però des de fa un temps, la memòria de la meva àvia no
funciona gaire bé...
L'ÀVIA NECESSITA PETONETS. Bergua, Ana
El procés d'envelliment de les nostres persones grans s'acompanya
sovint de la malaltia o del deteriorament mental. Per a un nen resulta
difícil comprendre que un adult perdi el control dels seus actes, o tingui
buits de memòria. I, per als seus pares, exercir de pares dels seus fills i
dels seus propis progenitors és pesat i poc gratificant.
No hi ha tractament mèdic per alleugerir els efectes degeneratius de la
vellesa. En tot cas, les úniques mesures efectives són l'amor i l'afecte. I
els nens són la millor font d'ambdues coses.

DOWN (1)

N'ESCLAFIT i la papallona trapassera. Maria Cristina Jorquera
Barceló
Ed. Down i mes
A moments, la vida et depara un destí inesperat i et posa de manifest

una realitat totalment desconeguda. Poder observar-la i posar-te en el
lloc dels altres t'enriqueix com a persona i t'obri un camí de sensacions
noves.

MALTRACTAMENT I ABÚS SEXUAL INFANTIL (2)

¡ESTELA, GRITA MUY FUERTE! Isabel Olid, Martina Vanda
Ed. Fineo. Col. A lomos de Clavileño
CD: CRIDA BEN FORT
Estela es una niña a la que le gustan muchas cosas. Cuando se baña,
le gusta jugar en el agua e imaginarse que es un delfín... Hasta hace
poco le gustaba jugar con su tío Anselmo, pero últimamente la lleva a
la habitación y le hace cosas que a ella no le gustan nada. Conchita, su
maestra, le recomendó a Estela un truco que funciona cuando pasa
algo que no le gusta, o alguien quiere hacerle daño: “¡grita muy
fuerte!”.
LA MARTA DIU NO! Cornelia Franz, Stefanie Scharnberg
Ed TakaTuka
Quan la mare plega tard de treballar, la Marta, en sortir de la guarderia,
sempre va a ca l'avi Francesc, el veí que viu al pis del costat. De fet, a
la Marta l'avi li cau bé, però darrerament s’arrambava massa quan
toquen el piano i li fa petons mullats. La Marta no sap com explicar-ho
a la mare. Un llibre per ajudar les nenes i els nens a posar límits i dir
que no.

FAMÍLIA (3)

QUIN EMBOLIC DE FAMÍLIA! Pascale Francotte
Ed. La Galera
Una història, escrita i il·lustrada amb tendresa, que ajudarà a explicar
amb naturalitat les noves relacions familiars.
EN FAMÍLIA i altres parents. Alexandra Maxeiner
Ed. TAKATUKA
En Biel de vegades es baralla amb la Lisa, la seva germana. La Mia no
té germans, però ho té tot repetit. En Jonàs té tres quarts de pare, que
s'estima amb bogeria. La Carla i en Max tenen dues mares i dos pares.
La Júlia està trista i no vol tenir cap més mare. La Paula celebra
l'aniversari el dia que va arribar a casa dels seus pares. Tothom forma
part d'una fanília i cada família és única i irrepetible.
JO ET TINC A TU I TU EM TENS A MI. Nele Mooost, Michael Schober
Ed. Rei
Amb aquest conte podreu reflexionar i comentar amb els vostres fills un
munt de coses per fer plegats; el que pots donar i el que pots rebre,
sempre amb moltíssima estimació.

ADOPCIÓ (3)

ANEM A BUSCAR L'ARUMA. Lourdes Alsin
Ed. Zendrera Zariquiey ISBN: 8484180972
Aquest és un conte necessari per entendre el meravellós món de
l'adopció internacional. Que tots els pares i fills disfrutaran amb
il·lusió.
CUÉNTAME OTRA VEZ la noche que nací. Jamie Lee Curtis, Laura
Cornell. Ed. Serres
Adopció
NASCUT AL COR. Serrano, Berta

Adopció. Amb aquesta història, vaig voler crear un escenari per
celebrar el naixement de la nostra família i per reiterar l'amor que ens
tenim.

GELOSIA (2)

QUÈ BÉ! UN GERMANET! Sergi Càmara, Valentí Gubiana
Ed. Parramón Col. Parenting Tris Tras ISBN: 8434240076
El protagonista d'aquest conte ha tingut una germaneta i, segons
sembla, la seva arribada ha fet que les coses hagin canviat força...
Aquest conte, com també la guia per als pares que l'acompanya,
constitueix una eina magnífica que ens ajuda a reflexionar sobre el
tema de la gelosia infantil.
LA PETITA MESSI I EL SEU ESTIMAT ONCLE
Ed. TAKATUKA
La Petita Messi n'està molt, del seu oncle Tomàs. Van a berenar, a la
piscina i es diverteixen plegats. Però un bon dia, el Lourenço apareix a
la cuina de l'oncle. A la petita Messi no li fa cap gràcia: per què no se'n
va a casa seva? Però en Lourenço no pensa marxar així com així. La
petita Messi està gelosa.

MORT, PÈRDUA (4)

AIXÍ ERA L'AVI. Joan de Déu Prats, Gustavo Roldán
Ed. Parramón Col Parenting Tris Tras ISBN: 8434240122
Aqueste és la història d'un avi molt i molt dolç, un avi amb somnis de
xocolata, maduixa i festucs! I del record que en té l'admirador principal:
el seu nét. Aquest conte i la guia de pares que l'acompanya
constitueixen una eina imprescindible per abordar el tema de la mort
amb els nostres fills.
ESTIRAR LA PATA o como envejecemos. Babette Cole
Ed. Destino
ISBN:8423327116

Estirar la pata o cómo de ser bebés con cuatro pelos pasamos a tener
ochenta años y estar calvos y algo arrugados.
ET TROBO A FALTAR. Paul Verrept
Ed.Joventud
ISBN: 8426131840
La Joana era la meva millor amiga. Però un dia, la Joana i els seus
pares es van canviar de casa i van marxar. Em sentia estrany. ”Em
penso que trobes a faltar la Joana” va dir la mare. “Què vol dir trobar a
faltar?”. Pensava en la Joana i també en l'àvia . L'àvia es va morir.
Absència
L'ILLA DE L'AVI. Benji Davies
Ed. Andana
ISBN:9788416394135
Un llibre preciós i reconfortant que ens mostra com les persones que
estimem són sempre a prop, perquè tant se val on siguin.

SEXUALITAT (2)

I JO, D'ON VINC? Sergi Càmara, Teresa Herrero
Ed. Parramón Col. Parenting Tris Tras ISBN: 8434240106
A partir dels dos o tres anys els infants comencen a adonar-se de les
diferències entre els nens i les nenes, i llavors pregunten: i jo, d'on
vinc? Aquest conte i la guia de pares constitueixen una bona eina per
abordar la curiositat dels nostres fills sobre la sexualitat i educar-los
d'una manera natural.
LA MAMÀ VA PONDRE UN OU o com es fan els nens. Babette Cole
Ed. Destino
ISBN: 8423322890
Com es fan els nens

SEPARACIÓ (2)

ELS PARES DE LA SARA SE SEPAREN. Christian Lamblin.

Ed. BAULA
Col. Llegim junts
ISBN:8447910768
Llegim junts per assaborir les grans alegries i allunyar les petites
dificultats. Separació
JA N'HI HA PROU. Rico Calleja, Susana
Les males relacions familiars vistes des de la perspectiva de l'infant.

POR (3)

NO M'AGRADEN ELS ESPINACS. Katharina Grossmann-Hensel
Ed. Blume
A la Carla no li agraden els espinacs . Tampoc li agrada gens que els
seus pares surtin al vespre, sobretot si s'obre l'armari i apareixen de
cop cinc lladregots... Per sort, els lladres són amables i li salven la vida.
Però i a ells, que els agraden els espinacs?
JO MATARÉ MOSTRES PER TU. Santi Balmes
Ed. Principal dels Llibres Col. La vecina del Ártico
T'has preguntat alguna vegada com és el teu nom al revés? Què
passaria si existís una civilització de monstres que visquessin cap per
avall? Aquí dins t'ho expliquem! Pors
DE VERDAD QUE NO PODÍA. Keselman, Gabriela
Marc quería dormir y no podía, mamá ahuyentaba peligros. Marc
quería quedarse despierto y no podía.

EMOCIONS (3)

LABERINTO DE ALMAS. Llenas, Anna
Tu alma tiene tantos rostros, pensamientos y sentimientos como
estados en que te puedas encontrar. Algunos de ellos son amables,
luminosos, y otros bien oscuros. Los hay que te llenan de ánimo y de
energía, y otros, no sabes bien cómo, te vacían. Este libro te invita a
reencontrarte con dada uno de estos estados en un viaje hacia ti

mismo, a través de tus emociones, pensamientos, siguiendo el camino
del laberinto. Un camino tan complejo como apasionante. Difícil de
prever, pero donde la aventura, la emoción y la imaginación están
totalmente aseguradas.
EL BUIT. Llenas, Anna
ISBN 9788415208716
La Júlia té un gran forat i no li agrada gens. Per això, tracta d'omplir-lo i
tapar-lo de moltes maneres diferents per tal que desaparegui. Ho
aconseguirà?
La vida és plena de trobades. I també de pèrdues. De vegades
aquestes pèrdues són insignificants, com perdre un llapis o un paper.
Però n'hi ha d'altres que poden ser importants com perdre un projecte,
la salut o una persona estimada. El Buit és un llibre que ens parla de la
resiliència, o la capacitat de sobreposar-se a l'adversitat i trobar-hi un
sentit.
EL MONSTRE DE COLORS. Llenas, Anna
El monstre de colors no sap què li passa. S'ha fet un garbuix
d'emocions i ara li toca desfer l'embolic. Sabrà posar en ordre l'alegria,
la tristesa, la ràbia, la por i la calma?

DIVERSITAT (2)
T'ESTIMO (QUASI SEMPRE).Llenas, Anna
Per què un mateix tret d'una persona de vegades ens agrada i d'altres
ens molesta? En Lolo i la Rita són molt diferents entre si. Acceptar la
diversitat sovint no és fàcil... Però què els va dir que ho seria? Un conte
per a nens i grans que convida a la comprensió d'allò que ens fa
diferents, mostrant el màgic efecte dels pols oposats.
EL CASSÓ DEL GERARD. Carrier, Isabelle
El Gerard sempre arrossega un cassó al seu darrere. Li va caure
damunt un dia...no se sap ben bé per què. De llavors ençà, el cassó
s'encalla pertot arreu i l'impedeix avançar. Un dia, se n'atipa. Decideix
amagar-se. Però les coses no són tan senzilles, afortunadament...

RÀBIA (1)

VAYA RABIETA. D'Allacé, Mireille
Retrato de una auténtica rabieta.

AUTOESTIMA (1)

GUAPA. Canizales
Hola, soy la Bruja. Estoy muy contenta porqué tengo una cita. Yo me
veo muy GUAPA, pero no todos piensan lo mismo. No paran de darme
consejos y no sé qué hacer. ¿Tendrán razón? ¿Es posible agradar a
los demás y sentirme bien al mismo tiempo?
RELAXACIÓ (1)
RESPIRA. Castel-Branco, Inês
Respira es un diálogo entre un niño y su madre a la hora de ir a la
cama, pero podría suceder a cualquier hora del día. Porque, este libro
presenta una recopilación de ejercicios ilustrados que pueden ayudar a
los más pequeños a tomar conciencia de su respiración.
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