Treure el
bolquer
Guies per créixer llegint 9

Contes per a infants
Bie, Linne
La Marina ja no vol
portar bolquers

La Marina no vol portar bolquers, li fan nosa i la mare li porta l’orinalet. A partir d’ara doncs
has de fer pipí a l'orinal diu la mare. La Marina s’hi asseu però no passa res fins que al cap
d’una estona se li escapa a les calcetes el pipí. La mare la canvia i li diu que quan torni a
tenir pipí ho ha de fer a l’orinalet. I així ho fa amb tots els seus amics.

Joventut, 2010

El meu orinal
Macmillan, 2009

Guia molt divertida per aprendre a fer servir l’orinal amb música. També inclou una guia
per als pares.

Dubois, Claude K
Fora bolquer!
Corimbo, 2001

En Pilú aprèn a fer anar l’orinalet, en Grigrí li ensenya com es fa.

Swoboda, Annette
En Dudú i l’orinal
Joventut, 2002

En Dudú està encantat amb el seu orinal, el fa servir de cotxe de competició, de corona i
fins i tot de tron.

Rius, Roser
No vull fer pipí a
l’orinalet

En Roc no pot fer pipí com el conillet, ni com el gos, ni com el gat, ni com la gallina. Ell
només en pot fer com el pare, per això va a buscar un tamboret i en farà al vàter com ell.

Combel, 2004

Baldó, Estel
Fora bolquers!

Les tres bessones aprenen a fer pipí a l’orinalet perquè ja són grans. La mare els treu els
bolquers a les tres i cadascuna fa les seves trapelleries.

Cromosoma, 2006

Roberts, Victoria
Ja estic!

En Biel ha decidit que utilitzaria el vàter sense que l’ajudés ningú. Acompanya’l al lavabo
durant tota la setmana i ajuda’l a fer-lo funcionar perquè ragi l’aigua del dipòsit prement el
botó que fa sonar la cadena.

Combel, 2008

Gutiérrez, Mónica
Dita y Dito aprenden
a usar el orinal
SM, 2006

Els pares de Dito i Dita compren un orinal per cadascú en forma d’aneguet. Els porquets
ho troben molt divertit i aprenen afer les seves necessitats i a netejar-se després.

Contes per a infants
Sanchagrin, Joceline
Caillou ¡fuera el
pañal!

La mare li porta una sorpresa al Caillou: un orinal. I ell es posa molt content perquè li fan
molta nosa els bolquers. Però la qüestió de fer pipí a l’orinalet no serà tan fàcil...

Everest, 2009

Jadoul, Émile
Tothom hi va

El pare i la mare ensenyen al Marc que tothom va al lavabo i llavors el Marc ho troba molt
natural que ell també hi vagi.

Baula, 2004

Vaig tota sol / a
al lavabo

La Júlia I el Pau t’ensenyen què has de fer per anar al lavabo. Serà molt divertit! Segueix
pas a pas tot el que fan i al final podràs cantar una bonica cançó!

Timun Mas, 2013

Càmara, Sergi
Adéu, bolquer!
Parenting, 2003

Willems, Mo
Tengo pis
Entrelibros, 2005

Ha arribat el moment de començar a utilitzar l‘orinal, però a en Gerard no li resulta gens
fàcil... Amb paciència i molt afecte, els seus pares l’ajuden a acomiadar-se de la senyora
caca. El conte a més conté una guia per als pares per saber tractar aquest tema.

Amb aquest llibre aprendràs quins passos cal seguir des que sents aquella sensació “rara”
fins que surts del bany quan ja has acabat de fer pis. Tant les il·lustracions com el text
estan plens d’humor i senzillesa.

Kelly, Mij
Qui ha vist la meva
Gibrelleta?

La Nona ha perdut el seu orinal a la granja i s'ha d’aguantar les ganes de fer caca.
Desesperada pregunta a tots els animals, però ningú ha vist la gibrelleta. Tant de bo
aparegui abans que sigui massa tard!

Serres, 2009

Olten, Manuela
Tinc pipí
Hipòtesi, 2007

Genechten, Guido
Van

Mama, tinc pipí
Elfos, 2002

Aquest llibre tracta amb naturalitat l’acte de “fer pipí”, una funció orgànica que els nens i les
nenes fan de forma diferent. Des dels bolquers fins a al vàter, passant per l’orinalet, tot
repassant els consells d’higiene més habituals i necessaris.

Aquest llibre invita el nen a seguir l’exemple dels molts animals que fan pipí al seu orinalet.
Així trobem culets diversos: prims, grossos, tous, durs, amb taques, amb ratlles.... Tots ho
fan al mateix lloc.

Genechten, Guido Van
Què portes dins del
bolquer?
Cruïlla, 2009

El ratolí és molt tafaner. Li agrada mirar sempre a dins de les coses i comença a mirar què
hi ha a dins dels bolquers de tots els animals que es troba. Tots ensenyen les seves tifes i
al final li demanen que ell també ho ensenyi. Tots tindran una gran sorpresa. Història
divertida per aprendre a fer servir l’orinal.

I per als pares...
Wiltshire, Jo
Operación
“Fuera pañales”
Juventud, 2011

Aquesta és la guia completa perquè ens exposen els diferents sistemes i filosofies del
control d’esfínters, a fi de saber quin és el més adient pel vostre cas.
Aquesta guia pot llegir-se de dues maneres: es pot elegir el mètode que creguem més
adient en el 1r capítol i llegir després la secció relacionada amb aquest mètode, o bé, llegir
tot e llibre per tenir una visió global i elegir després el que s’adapti millor a la vostra família.

Clerget, Stéphane
Cuando el pipí se
resiste
De Vecci, 2006

Mackonochie, Alison
Adiós a los pañales
Oniro, 2004

Ferrerós, M. Luisa
Adiós al pañal
Pa

Planeta prácticos,2008

El control dels esfínters no s’aconsegueix de la nit al dia i els fracassos són motiu de
preocupació per a moltes famílies. A més si ens enfadem pel tema més riscos existiran i es
produirà l’efecte contrari. Aquesta obra sobre el control dels esfínters diürn i nocturn
proposa pistes per aconseguir-ho.

Aprendre a mantenir-se sec i net constitueix un pas molt important en el viatge del teu fill
cap a la independència. Aquest llibre realista i accessible t’ofereix tot el que voldries saber
sobre aquest tema, des de tractar la irritació provocada pels bolquers fins a estratègies
eficaces i realistes per ensinistrar el petit en l’ús de l’orinal.

Es tracta d’un mètode totalment personalitzat adaptat a cada nen amb el qual podreu
superar aquesta etapa de treure el bolquer en deu dies. És totalment natural, no proposa
cap tipus de medicació, no té efectes secundaris i ha funcionat al 96 % dels casos.

Cooper, Colin
cuid

Guia para papás del
cuidado del bebé

Cada vegada són més els pares que s’impliquen en la cura del nadó. Aquesta guia, escrita
per als pares, ofereix tot el que cal saber per tenir cura del nadó i acompanyar-lo en el seu
desenvolupament fins als tres anys. En un dels capítols tracta el tema de treure el bolquer.

Grijalbo, 2009
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