
Adeu xumet
"Advertir amb temps l’infant que haurà de deixar el xumet és bàsic per 

assolir l’èxit." (Xavier Tedó)

Adeu, xumet! / Mercè Seix Adéu, xumet / Pablo de Mérida 

Adéu, xumet! / Jacques Després Quiero mi chupete / Antonia Ródenas

El Xumet / Orianne Lallemand El Xumet de la Nina / Christine Naumann-Villemin

En Miquel ha d’aprendre a deixar de 
fer servir el xumet. Costa una mica de 
convèncer, així que li expliquen que 
l’ha de donar a la Fada de la Nit, com 
van fer la Rosa i en Pau ja fa temps… 
Serà dur, però si la colla està unida, 
en Miquel serà capaç de superar 
aquest repte.

Els pares de l’Àlex intentaran trobar la 
manera de fer-li veure amb naturalitat 
que ja va sent hora de deixar el xumet. 
Després d’unes setmanes de 
preparació i, amb l’arribada del Nadal, 
l’Àlex es disposa a fer entrega del seu 
tresor més preuat als Reis d’Orient

Col·lecció, protagonitzada per un koala, 
que ens parla amb humor i rigor alhora 
dels més menuts i el seu entorn. A en 
Kola li passa exactament el mateix que a 
la resta de petits: en aquesta ocasió no 
vol deixar el xumet. Els seus pares, amb 
idees enginyoses, li solucionen tots els 
problemes.

¿Qué ocurre el día en que a un niño le privan 
de su más querido objeto —el chupete— 
porque le dicen que ya es mayor? Mario llora 
y grita de rabia porque para él su chupete es 
fantástico. Pero a partir de esa noche todo 
será diferente. Mario quiere a toda costa su 
chupete. Solo el cariño de su madre le calmará.

Un conte que ens relata una manera 
senzilla, gràfica, original i divertida per fer 
adonar que els xumets ja no són cosa de 
nens grans i així poder-los dir Adéu per 
sempre més. Una història que ens narra a 
partir de l'heroi del nostre menut 
protagonista, com hi ha una cosa en ell 
que no encaixa.

¿La Nina és massa gran per tenir un 
xumet? Tothom li ho diu, però ella 
pensa que es casarà amb un vestit 
coordinat amb el seu "complement". 
Fins que apareix un llop i el xumet...
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El Libro dejachupetes / Vanesa Pérez-Sauquillo
El libro dejachupetes es el libro que todos 
los padres están esperando para que sus 
hijos se deshagan por fin de ese feo 
artilugio. La autora nos ofrece diez 
propuestas creativas y rimadas para 
afrontar ese duro momento con mucho 
humor.

Beascoa, 2017
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La Lluna lladregota / text de Pablo Albo

Un dia el meu xumet va desaparèixer.
La meva mare em va dir que se l'havia
endut la Lluna.

Tramuntana Editorial, 2019
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Xumets fora / Esther Burgueño
Un divertidíssim bebè guepard, que no
pot estar sense el seu xumet. I és que
si no el té, s'enfada molt. Ajudaràs en
Guepi a dir adeu als xumets? En
Superguepi serà capaç? Aquest
fantàstic conte interactiu és perfecte
per jugar amb els més petits.

Edicions del Pirata, 2021
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Xumet, sí o no? / Paulino Castells

Capítol del llibre "Consells del doctor per 
a pares principiants : amb fills de 0 a 3 
anys" que enumera avantatges i 
inconvenients de l'ús del xumet, i dóna 
alguna idea per quan arriba el 
moment d'abandonar-lo. 
(pàg. 33-34)

  Columna, 2013

El Chupete / Rosa Jové
Capítol del llibre "La crianza feliz: cómo 
cuidar y entender a tu hijo de 0 a 6 años" 
que explica què és i per a què serveix el 
xumet, alguns  inconvenients i 
advertències sobre el seu ús i quan i 
com cal retirar-lo 
(pàg. 299-309)

La Esfera de los Libros, 2009.
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