Estic malalt
Guies per créixer llegint 3

Contes per a infants
Alonso, Miguel Ángel.
Contes per anar al
metge sense por

Aquest llibre recull 5 contes en què diferents nens van al metge i per diferents motius. Així
al Pol li han de posar una vacuna, en Mateu té febre, els bessons, Manel i Patrícia van a
la revisió mèdica, a la Llúcia l’han d’operar i la Sara s’ha passat amb el pastís de xocolata.

Timun Mas, 2005

Ventura, Antonio.
La espera
Lóguez, 2004

En Joan està convalescent d’una malaltia i des de la seva habitació crea amb la imaginació el món que no pot veure: el carrer, el col·legi, els seus companys, el port … És un conte emotiu sobre la malaltia i la imaginació que tenen els nens per convertir els objectes
quotidians en éssers fantàstics.

Türk, Hanne.
Álex y las manchas
misteriosas
Everest, 1994

Roederer, Charlotte.
L’hospital

El ratolí Àlex ha fet un dibuix i de sobte han aparegut unes taques vermelles al seu cos i al
del gatet de joguina que té. Sembla que és el xarampió. Truca els seus amics perquè els
portin menjar però el deixin a la porta. L’endemà van al metge i es posa a ploure. Han desaparegut les taques i amb el menjar fan una gran festa perquè ja no estan malalts.

Aquest llibre es troba dins de la col·lecció Un món meravellós. S’ensenya quins són els
casos en què una persona pot entrar a l’hospital, les diferents proves que es poden fer i
finalment la vida que porten els nens que hi estan ingressats.

Cruïlla, 2001

Le Masne,Christophe.
En Tom a l’hospital
Con-Bel, 2003

En Tom s’ha trobat malament a l’escola, han cridat a la seva mare i el metge ha dit que
l’haurien d’operar perquè té apendicitis. En Tom té por, però la mare i el pare estan al seu
costat. La infermera que ha vingut a rebre’ls és molt simpàtica i han començat a fer-li proves. L’operació va molt bé i aviat tornarà a ser a casa.

Masgrau, Fina.
Marieta metgessa
Tàndem, 2005

Mitjançant versets, la metgessa Marieta va fent guariments als diversos animals que vénen a la consulta.

Dufresne, Didier.
No és més que una
grip
Corimbo, 2003

En Diego no es troba bé, sembla que té una mica de febre, diu la mare. Criden al metge i
l’inspecciona, és la grip. D’aquí a tres dies ja et trobaràs més bé, li diu. En Diego va comptant els dies i es va prenent totes les medicines que li ha donat el metge.

Denou, Violeta.
En Teo està malalt
Timun Mas, 2008

En Teo està a l’escola i es troba malament. La senyoreta li pren la temperatura i té febre.
Truquen a la mare que el ve a buscar i el porta directament al metge. Té angines i haurà
d’estar uns dies a casa. El pare va a buscar les medicines. Al cap d’uns dies ja està millor
i van a l’hospital a fer una visita al doctor. Ja pot tornar a l’escola.

Contes per a infants
Ross, Toni.
No vull anar a
l’hospital

A la Princesa li ha sortit un bony al nas i la metgessa li ha dit que ha d’anar a l’hospital per
treure’l. Ella no hi vol anar i s’amaga, però li fan anar a la força. S’ho ha passat tan bé que
ara no vol anar cap a casa i és que a l’hospital l’han tractat com una princesa.

Cruïlla, 2001
Baldó, Estel.
A la consulta del
metge
Barcanova, 2009

Lamblin, Christian.
Edu va a l’hospital
Luis Vives, 2002

Vlamakis, George.
I jo què? En LLuc i
la germana malalta
Sirpus, 2004

La Sika i el Joan han d’anar a passar la revisió a cal metge. El Joan té por, la Sika no
gens. Els posen una vacuna, els mesuren i els miren les orelles,…En el fons, no ha estat
tan greu.

L’Edu anava pel carrer tranquil·lament i se la escapat la pilota. Ha sortit darrere seu i no ha
vist la moto i han tingut un accident. L’han portat a l’hospital. Té molta por, sort que la seva
mare no es mou del seu costat. Li faran unes radiografies i s’haurà de quedar una nit en
observació, cosa que aprofita per conèixer la seva companya d’habitació i la sala de jocs
on hi ha molts nens més, que, com ell, també estan malalts.

En Lluc té una germana, la Sussi, i està malalta. La mare està a l’hospital amb ella i ell
s’està amb el pare. Està molt trist perquè ell veu que la seva germana necessita que algú
estigui al seu costat, però ell també necessita la família normal, que estiguin per ell i que
facin coses amb ell. El pare s’adona que en Lluc està trist i ho parlen amb la mare. Demà
aniran a menjar un gelat tots junts com feien abans que la Sussi estés malalta.

I per als pares...
Hofmann, Ulrich.
Primeros auxilios
para niños
Hispano Europea, 2008

Casado, Dr. Juan.
¿Qué me pasa mamá?
Planeta, 2010

Estivill, Dr. Eduard.
Pin, Dr. Gonzalo
Pediatria amb seny
Rosa dels Vents, 2011
Alfaro, Txumari.
Cuidados naturales
para niños

En aquest llibre hi trobem les situacions d’emergència més corrents que podem tenir amb
els nens. A més estan classificades per ordre alfabètic i un índex a la contraportada que
ens pot ajudar a localitzar-ho ràpidament. A més, en cada cas prioritza les accions que
s’han de fer i ho resumeix en un requadre de color per fer-ho més visual.

El doctor Casado explica de manera senzilla quines són les causes i solucions dels problemes de salut més importants i freqüents dels nens de 0 a 12 anys. L’objectiu és ajudar els
pares a entendre els símptomes i problemes que poden tenir els seus fills i orientar sobre
quina seria la decisió més adequada, com es pot iniciar el tractament a casa o bé quan
s’ha de sol·licitar ajuda d’urgència.

És un llibre que reuneix tres llibres en un (guia mèdica + guia educativa + fitxes i resums).
Ajuda en temes fonamentals com els aspectes emocionals: autoestima, valors, socialització, l’escola, la disciplina, l’educació sexual, el jocs, les noves tecnologies,... A més exposa
cada etapa del creixement dels nens, l’alimentació, el son, les actituds i els possibles problemes de salut per mitjà d’unes fitxes molt clares.
L’autor ha anat recollint consells pràctics i una guia de solucions naturals als problemes de
salut més habituals dels nostres fills. Suggeriments, receptes i remeis perquè creixin sans i
forts de forma natural i adquireixin hàbits saludables des d’un bon començament. També
tracta del creixement i desenvolupament dels més petits, la prevenció d’accidents, les vacunes i les cures bàsiques quan emmalalteixen.

Ediciones B, 2009

Un llibre similar a aquest: Rhatigan , Pamela. Cuidados naturales para tu bebé. Scyla,
2006

Créixer feliç amb les

Es tracta del segon volum de Créixer feliç on s’expliquen tots els secrets per vetllar per
l’educació i la salut del nen durant els tres primers anys de vida. Hi trobarem pautes i recomanacions perquè el nostre fill adquireixi bons hàbits, a més de descobrir els aspectes
més importants de la prevenció d’accidents i de l’alimentació infantil.

tres bessones bebès
Edicions 62, 2004-05

