´ bolquers
Adeu
"Ser capaç de deixer el bolques, és a dir, controlar els esfínters, és un procés maduratiu
neurològic, no un aprenentatge." (Inés D'Andrea)
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Tothom hi va! / Émile Jadoul
Baula, 2011

I1(Lletra de pal) JAD

Tinc pipí / Manuela Olten
Hipòtesi, 2007

Tots fem caca / Taro Gomi
Blackie Little, 2016

Un llibre divertidíssim pels més petits
que parla d'un procés tan natural com
és el fet de"fer caca". Perquè tots els
éssers vius mengem, i per això... tots
fem caca!
Un clàssic de la literatura infantil que ha
venut un milió d'exemplars a tot el món

El protagonista d'aquest conte s'ha fet
gran i ha aprés a fer pipi al lavabo. Al
lavabo de casa, al centre comercial, a
cal metge, alguna vegada fins i tot a la
piscina i també al restaurant, on els
lavabos pengen de la paret.
I1(Hàbits/conducta) OLT

I1(Primers coneixements) GOM

Bolquers fora! / Mercè Seix
Bromera, 2018

I1(Hàbits/conducta) SEI

Fora bolquers! / Emanuela Bussolati
Combel, 2016

En Miquel ja és gran i li treuran el bolquer.
A partir d’ara haurà d’aprendre a demanar
anar al lavabo i a fer servir l’orinal. Sembla
difícil, però la colla li fa costat i tots
l’ajudaran. Inclou un joc entretingut que
consisteix a buscar l’osset en cadascun
dels dibuixos, i una guia per a la família
amb consells, trucs i recomanacions.

És molt urgent/ Guido Van Genechten

I1(Hàbits/conducta) BUS

Les experiències positives ens ajuden a
créixer. Aprenentatges quotidians com
superar els bolquers poden ser més
senzills amb estímuls amables.
Acompanya els més petits a fer un gran
pas amb aquests llibres... i amb una
mica de paciència!

La Marina ja no vol portar bolquers / Linne Bie
Joventut, 2010

Símbol, 2016

Un llibre divertit pels nens i nenes que,
en créixer, han de passar de la
seguretat de l’orinal a la incertesa de la
tassa del vàter. I per tots aquells que
sempre han de córrer
I1(Hàbits/Conducta) GEN

I1(Hàbits/conducta) BIE

Fantasma Pixallits / Andreu Galan
Andana, 2015

I1(Hàbits/conducta) GAL

Un cowboy apareix corrent. Després el
papa. I després una princesa, també
corrent; i un indi i la mama i... tots
apressats. Tothom va... on? Si tothom hi
va, el petit Marc també pot anar-hi, per
tant es treu el bolquer i s’asseu al WC.

La Marina ja no vol portar bolquers.
La mare li dóna un orinal.
«A partir d'ara pots fer pipí en el orinal»,
li diu. La Marina s'hi asseu, però no
passa res. Ara es pot possar calcetes.
Que bonica que està! La Marina va a
passejar amb la nina i el xaiet. I de
sobte es nota el culet calent i humit...

Violeta / Abril Calero
Beascoa, 2013

Un conte en què es tracta d’una manera
divertida i desacomplexada allò de “fer-se
pipí” al llit. Ofereix un cert descàrrec als
infants de caire humorístic i, per
descomptat, terapèutic, ja que es
personalitza en Pixallits la “responsabilitat”
quan, estranyament, el llit es banya…

Violeta no puede evitar hacerse pipí en
la cama cada noche y por la mañana su
madre tiende las sábanas al sol, ¡qué
vergüenza! Hasta que un día...

I2 CAL
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El control d'esfínters / CARLOS GONZÁLEZ
Angle, 2011

SOM
PARES
159.922.7(Som pares) GON

Operación "fuera pañales" / Jo Wiltshire
Juventud, 2011

159.922.7(Som pares) WIL

Si estás en la fase de quitar los pañales a tu
hija/hijo, y no sabes qué método es el más
adecuado para él/ella y tu familia, este libro
puede ser la solución que estabas buscando.
Esta guía práctica está concebida para que
puedas elegir entre los principales sistemas y
filosofías actuales de control de los esfínteres
y saber cuál es el que más te conviene.

Capítol del llibre "Omple'm de petons : com
criar els vostres fills amb amor" que explica
com han evolucionat els mètodes per educar
el control d'esfínters. Dedica un apartat a quan
i com treure els bolquers, amb la premissa
que totes les criatures aconsegueixen
controlar-se de dia, sense necessitat que els
ensenyem res. (pàg. 210-219)

L'estiu i els bolquers / INÉS D'ANDREA
In-fàn-ci-a (núm.216, maig-juny, 2017, pàg.13-16)

Arriben les vacances d'estiu i existeix el
costum de pensar que també és el millor
moment per treure el bolquer.
Aquest article ens explica que no s'ha de
partir de l'edat per iniciar el procés
d'abandonament del bolquer, sinó observar
si l'infant mostra senyals d'estar preparat, i
quins són aquests senyals.

Cómo ayudar a tu hijo si se hace pis en la cama / José Cáceres Assolir el control d'esfínters / Myrtha H. Chokler
Siglo XXI de España, 2011

El libro explica con sencillez, claridad y paso
a paso la naturaleza de las tareas a aprender
por parte del niño, la potenciación de la
respuesta de despertar mediante el “pipistop”, cómo pueden motivarle los padres en
dicho aprendizaje y qué pueden hacer
cuando surgen problemas
159.92(Som pares) CAC

Començarà P3 i encara porta bolquers! / LAURA LLADÓS
Viure en Família (núm.66, novembre-desembre 2016, pàg.48)

Aquesta és la preocupació de molts pares,
l'inici de P3 i els bolquers. L'article vol fer
entendre que el millor moment per
abandonar el bolquer és quan els nens
estan preparats i ho demanen. I mai fer-ho
coincidir amb l'inici de l'escola, que ja
suposa un canvi i un cúmul de sensacions
noves, i un procés d'adaptació.

El control de esfínteres / Rosa Jové
La Esfera de los Libros, 2009.

159.922.7(Som pares) JOV

Capítol del llibre "La crianza feliz: cómo
cuidar y entender a tu hijo de 0 a 6 años"
que explica com començar amb
l'abandonament dels bolquers, si s'ha
d'acostumar o no el nen a l'orinal, com
actuar si alguna cosa falla, i fins quan és
normal que els nens es facin pipí.
(pàg. 299-309)

In-fàn-ci-a (núm.214, gener-febrer 2017, pàg.37-40)

El control d'esfínters és un dels indicadors
d'una etapa important del
desenvolupament integral, integrat i,
alhora, integrador de l'infant petit. Implica
la captació, el registre i la discriminacióidentificació sensitiva de la tensió i
incomoditat progressiva que van inundant
parts precises del seu cos.

Els ifnants de tres anys de parvulari, amb bolquers o sense?
In-fàn-ci-a (núm.218, setembre-octubre, 2017, pàg.2-5)

El facebook de l'Associacio de Mestres
Rosa Sensat ofereix un espai d'intercanvi
d'opinions i de debat sobre fer de mestre,
l'escola i l'educació, que després es recull
a la revista. En aquest cas podem trobar
l'opinió i els punts de vista sobre els
bolquers en infants de 3 anys.

