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Contes per a infants
Slegers, Liesbet.

La Laura viu el procés de l’embaràs de la mare i quan arriba el germanet els paLa Laura i la panxa de res estan sempre amb el petit, per donar-li el biberó, canviar-lo..., però ella també
pot jugar amb ell a la banyera i van a passejar. Per sort, a la nit, quan dorm el
la mare
germanet, els pares poden jugar amb ella.
Baula, 2004

Alapont, Pasqual.
La Sara fa preguntes
Bromera, 2005

Estivill, Eduard.

La Sara ha tingut una germaneta i l’ha anat a veure a l’hospital. Hi havia tanta
gent a veure-la que feien molt soroll, fins que una infermera ha posat ordre i s’ha
quedat sola amb els pares. Ella no ho veu clar: on dormirà, com es dirà, què menja, d’on ha sortit…? Els pares li van explicant i busquen la seva complicitat.
En aquest cas, el germanet de la Lila és adoptat, l’han anat a buscar a Haití i la

La Lila té un germanet Lila s’ha quedat a casa dels seus avis. Els pares li expliquen la història del seu
Beascoa, 2006
germà René, encara que sembla que ho entén, veu que tots estan per ell i li pren

les seves coses, però és el millor germà ja que el primer que ha dit ha estat LILA..
Mennen, Ingrid.
Una lluna rodona i una
estrella per a mi
Intermón Oxfam, 1994
Sauret, Àngel.
Ella
La Galera, 2007
Vilcoq, Marianne.
Espero un germanet
Corimbo, 2001

Vilarrubias, Pia.
Tenim una Rita!
Barcanova, 2004

Wishinsky, Frieda.
Onga Bonga
Joventut, 1999

Browne, Anthony.
Cambios
Fondo de cultura Económica, 002

Hi ha tota una sèrie de costums que envolten un naixement a l’Àfrica i que són
molt diferents de la nostra cultura, però la relació pares i fills és igual a totes les
cultures.

La mare està a punt de tenir una nena, li diem ella perquè encara no sabem el
nom. Miro de buscar noms en llibres, l’ordinador, però els pares diuen que quan
surti i la vegem ja sabrem com anomenar-la.
La Maria no vol tenir un germanet perquè la panxa creix molt, no vol tenir un
germà perquè ella encara és un nadó, o perquè es triga molt a tenir un germà,
però quan veu que la panxa de la mare es mou es posa molt contenta i vol que
arribi aviat.
La mare del Nil li diu que tindrà una germaneta i ell corre a dir-ho als seus ninots.
Tots preparen regals per a la nena i també li busquen un nom que els agradi.
Quan ja el tenen triat van a buscar la caixa de lletres per escriure’l i li porten a la
mare.
Ningú aconseguia que la Laura deixés de plorar: ni la mare amb cançons de bressol, ni el pare xiuxiuejant, ni l’àvia amb el biberó, ni l’avi amb l’harmònica, ni les
veïnes, fins que va arribar el Daniel de l’escola i li va dir Onga Bonga. La Laura
va somriure, però quan va marxar va tornar a plorar. La Laura volia el seu germà.
Avui el Josep ha notat alguna cosa estranya a la tetera de la cuina. El seu pare
havia anat a buscar la mare i li ha dit que les coses canviarien. Què voldrà dir
amb aquesta frase? Després d’imaginar-se moltes coses, la seva família arriba
amb una germaneta..
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En Juli està preocupat per la seva mare, diu que porta un nen dins la panxa i ja no
pot jugar amb ell com abans, ni sortir a passejar. Va al metge amb els seus pares
i li donen una fotografia de la seva germana. Uns mesos més tard, va a l’hospital
a conèixer-la. Ell serà el germà gran.
“La panxa de la mare creix i creix, fins que un dia el pare em ve a buscar a
l’escola i diu que la mare és a l’hospital per tenir la germaneta. Hi anem de seguida i veiem una coseta arrugada que es diu Marta. Quan arribem a casa ens ve a
visitar molta gent i jo no puc jugar a pilota ni fer soroll perquè la Marta dorm. Quan
es posa a plorar li canto la cançó que ens han ensenyat a l’escola i para al moÉs la història d’un embaràs explicat mes a mes. Ens narra l’evolució del fetus i els
canvis que es produeixen en la mare d’una manera molt gràfica i entenedora per
als més petits.
La Sika i en Joan són dos germans bessons molt diferents i esperen un nou
germà. Un dia el pare els va a buscar a l’escola i els diu que ja són tres. Estan
molt contents i van a veure el Guillem a l’hospital; després quan van a casa tot és
nou, com el canvi de bolquers o donar el pit al germanet.

Joly, Fanny.
Un germanet? A qui
se li acut
Alerta! El germanet
ataca.
El germanet se’n va

Col·lecció de la Galera, amb dibuixos de Roser Capdevila, que tracta l’arribada
d’un germà. Els llibres van tractant els diferents moments que passa la Gisela des
que arriba el seu germà Guillem. Hi ha moments horrorosos, però també hi ha
moments feliços, anècdotes del dia a dia d’una família normal amb dues criatures

de vacances
La Galera, 2001
Olaizola, J.M.
Aviat tendré una germaneta. I què?

En Tomàs tindrà una germaneta i el seu amic Manuel li explica com aquest fet li
canviarà la seva vida a pitjor. No suporta ni la seva germana ni les nenes de la
classe. Però en Tomàs descobrirà que el seu amic estava equivocat .

La Galera, 2002

I per als pares...
Estivill, Eduard.
Preparem l’arribada
d’un germà

El Dr. Estivill ens presenta les reaccions i els símptomes més comuns que tenen
els nens quan tenen un germà així com els millors consells i solucions perquè
aprenguin a adaptar-se a la nova situació.

Ara llibres, 2008

Woolfson, Richard.
Hermanos
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Aquest psicòleg britànic intenta ajudar els pares per afavorir una relació afectiva,
sòlida i duradora entre els vostres fills, mitjançant consells per preparar l’arribada
del germà, exemples reals, estratègies concretes segons el grup d’edat, solucions
creatives per transformar els conflictes en situacions divertides.

