Mort

"Només has de ser-hi i respirar el seu dolor, la seva por o el seu patiment, és a dir,
comportar-te com una esponja" (Ken Wilber)
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El Cor i la botella / Oliver Jeffers
Andana, 2014

ÀLBUM JEF

El Camí de la Lua : un conte per parlar de la mort del pare
/ Xevi Victori
Els autors, 2014

I1(Família) VIC

La Lua està molt trista i enfadada perquè el
seu pare ha mort.
Prenent el camí com a metàfora del procés
de dol, els protagonistres travessaran per
emocions naturals que els ajudaran a
adaptar-se a una nova realitat. Un conte que
vol facilitar a famílies i educadors el diàleg
amb els infants.

El Camí d'en Dan : un conte per parlar de la mort de la mare
/ Xevi Victori
Els autors, 2014
En Dan està molt trist i enfadat perquè la
seva mare ha mort.
Prenent el camí com a metàfora del procés
de dol, els protagonistres travessaran per
emocions naturals que els ajudaran a
adaptar-se a una nova realitat. Un conte
que vol facilitar a famílies i educadors el
diàleg amb els infants.

I1(Família) VIC

Dues ales / Cristina Bellemo
Combel, 2016

Hi havia una vegada una nena que tenia el cap
ple de curiositat per totes les meravelles del
món. Però, un dia es va produir un fet inesperat
que la va fer sentir insegura, i va decidir que el
millor que podia fer era guardar el seu cor en un
lloc segur. Un gran llibre, bellament il·lustrat i
amb un gran missatge, excel·lent per ajudar els
nens a entendre la pèrdua d’un ésser estimat.

El Meu avi i jo / Núria Parera
Joventut, 2015

ÀLBUM PAR

¿Cómo es posible? : la historia de Elvis / Peter Schössow
Lóguez, 2006

ÀLBUM SCH

Nadie sabe por qué la pequeña niña, con
el gran bolso, increpa a gente desconocida,
hasta que alguien se atreve a preguntarle.
Ella está triste porque Elvis ha muerto. No
el famoso Elvis, sino su canario, que ahora
recibirá un enterramiento digno.
Un maravilloso álbum lleno de poesía y
que sirve de consuelo a los nilños.

Como todo lo que nace / Elisabeth Brami
Kókinos, 2000

Un matí, el senyor Guillem es va trobar
unes ales al seu jardí. «De qui deuen
ser?», es pregunta. Però ningú no les
reclama, ningú no en sap res. Fins que
un dia s’atreveix a tocar-les i es desperten
els records. Una història filosòfica i
poètica sobre el final de la vida.
ÀLBUM BEL

Las frutas, las flores, las hormigas, las
mascotas...Todo lo que un día nace y
vive, pasado un tiempo ya no existirá
más. ¿Qué ocurre después de la muerte?
Un libro para compartir con los niños,
esos pequeños filósofos.
I1(Sentiments i emocions) BRA

Más allá / Silvia Fernández, David Fernández
Pastel de Luna, 2017

ÀLBUM FER

Un bonic àlbum artístic, amb paraules
senzilles, que relaten la relació entre una
néta i el seu avi. Mitjançant el joc d'amagar
petons, descobrim que l'avi pateix oblits, i
un dia li diuen a la nena que l'avi no tornarà
perquè s'ha oblidat de respirar…
El seu dol serà més suportable gràcies a la
interacció amb la seva mare.

Los protagonistas de este álbum son artistas
en el Circo de la Galaxia y arriesgan su vida
a diario ¿será por eso que para ellos sea tan
natural hablar del tema de la muerte?
Cada uno piensa, que después de morir,
ocurre algo distinto. ¿Y tú... qué crees?
Un álbum sensible, con una ilustración
delicada.

El Buit / Anna Llenas
Barbara Fiore, 2015

La vida és plena de trobades, i també de
pèrdues.
El buit és un llibre que ens parla de la
resiliència, o la capacitat de sobreposar-se
a l’adversitat i trobar-hi un sentit.
ÀLBUM LLE

Juliol 2021

L'Arbre dels records / Britta Teckentrup
NubeOcho, 2015

El Llibre trist / Michael Rosen
Serres, 2004

La Guineu havia tingut una vida llarga i
feliç, però ara estava cansada.
Va mirar el seu bosc estimat una última
vegada i va jeure,
va respirar profundament i va tancar els
ulls per sempre.

L'autor explica amb honestedat totes les
emocions que acompanyen la seva tristesa
per la mort del seu fill. Una història molt
personal, punyent i neta que ajuda als nens
a compendre que tots passem per moments
de dolor i que hem d'apendre a superar-los.
I2 ROS

I2 TEC

L'Illa de l'avi / Benji Davies
Andana, 2016

El Pato y la muerte / Wolf Erlbruch
Barbara Fiore, 2007

En Leo estima l’avi. I l’avi estima en Leo.
I això no canviarà mai.
Un llibre preciós i reconfortant que ens
mostra com les persones que estimem
són sempre a prop, perquè tant se val on
siguin.
ÀLBUM DAV

ÀLBUM ERL

Siempre llega un momento en que el niño se
pregunta sobre la muerte. Ingenuamente, con
toda la naturalidad del mundo. Los padres lo
saben, pero pocas veces tienen preparada una
respuesta simple y convincente. El personaje de
la muerte en este libro de Erlbruch es una
acompañante silenciosa y leve como una pluma,
siempre presente aunque no la percibamos

Mi abuelo Carmelo / Dani Torrent

No és fàcil, petit esquirol! / Elisa Ramón

Kalandraka, 2011

Kalandraka, 2011

I1(Família) TOR

Un relato que transmite nostalgia del
pasado, con un lenguaje evocador,
metafórico y sutil; que aborda con
delicadeza el paso del iempo, la
transición de la infancia a la etapa adulta,
y la ausencia inevitable de un ser querido
que permanece en el recuerdo.

La Júlia té un estel / Eduard José
La Galera, 2000

El petit esquirol sentia una pena molt
fonda perquè la seva mare s'havia mort,
i pensava que mai més tornaria a ser
feliç. Però la vida continua i l’amor
tancarà les seves ferides.
ÀLBUM RAM

La Carla ara és la nostra estrella / Anna Maria Agustí
Pagès, 2013

La mort sobtada de la Carla, una
nena de 4 anys, eixerida, juganera i
plena de vida, ens posa davant el
repte d'afrontar la vida sense ella.
Els seus amics i companys de classe
ara saben quan, on i com trobar-la.

La Júlia té un secret que no pot
explicar a ningú. La seva mare ha
marxat a treballar a un estel. A la
nit mira per la finestra i veu l'estel
on ara viu la seva mare.
I2 JOS

I1(Família) CAR

Estirar la pota o Com envellim / Babette Cole
Destino, 1996

L'Armari de l'àvia / Ignasi Roda
I.N.G., 1997

Estirar la pota o com de nadons amb
quatre pèls arribem a tenir vuitatna
anys i ser calbs i una mica
arrugadets...
Un conte que tracta amb humor el camí
de la vida fins a la mort.
I1(Humor) COL

I2 ROD

L'àvia de la Nona ha mort. Aquesta és la
primera mort que viu de prop i està molt
trista. L'àvia sembla demanar-li que no
estigui trista perquè ella ja ha fet el seu
camí. I és recordant-la com la Nona
s'alegra d'haver-la tingut, d'haver-la pogut
estimar i d'haver compartit amb ella tantes
coses.

Tinc un secret al cel / Menh-wai Trinh
Alpina, 2015

Vaixells per al pare / Jessixa Bagley
B de Block, 2016

En Buckley i la seva mare viuen en una
cabana molt bonica a la vora del mar. A en
Buckley li encanta fer vaixells de fusta que
després llança a l’aigua. Si no tornen, sap
que li han arribat al seu pare, a qui troba
molt a faltar.

Una part de la història de
l'autora que vull compartir,
encara que sigui un SECRET.

I1(Sentiments i emocions) BAG

I1(Família) TRI

El Joan ha mort / Itziar Fernández
Pagès, 2013

I 159 FER

El conte explica la malaltia, la mort i el
dol d'un familiar proper. Conté una guia
que es pot llegir de dues maneres: una
de ràpida, per acompanyar si s'està de
dol, o una de més completa que podrà
ser útil per ajudar pares, familiars i
educadors a treballar amb els nens i els
adolescents sobre el tema de la mort.

Què ve després de mil? / Anette Bley
Takatuka, 2009

I2 BLE

La lisa i l'Otto passen estones molt
divertides, però un dia l'Otto es posa malalt
i, al cap d'un temps, es mor. La Lisa no es
pot acostumar a la seva absència. És la
dona de l'Otto qui li fa entendre que encara
que una persona no la puguem veure, pot
seguir present dins nostre. Un llibre escrit i
il·lustrat amb gran sensiblitat.

Agafi's fort el barret, senyora Jensen! / Diana Coromines
Mosaics, 2016

I3 COR

Un poema a la panxa / Eulàlia Canal
Oxford University Press, 2011

I2 CAN

Paraíso / Bruno Gibert
Los Cuatro Azules, 2009

Un niño se dirige a su abuelo, que murió, y
le pregunta en un diálogo sin respuestas
sobre su otra existencia, allá lejos,
demasiado lejos, quizá en el paraíso.
Solo le contesta el recuerdo de lo que su
abuelo le decía cuando compartían
paseos y juegos
ÀLBUM GIB

L'Amiga invisible : la mort / Mireia Canals
Salvatella, 2014

Us presentem la senyora Jensen: s’entreté
fent pastissos que li piquen l’ullet, feineja de
gust a l’hivernacle, i té per norma fer la
migdiada fins que és l’hora d’anar a dormir.
Els veïns la veuen sovint al Tívoli Però vet
aquí que un dia, mentre observa el poblat de
nans, té un ensurt dels grossos. Quina una en
porten de cap, la velleta i el nan del fanalet?

La Vida i la mort / Brigitte Labbé
Cruïlla, 2007

I 159 CAN

Una tarda que l’Anna torna de l’escola,
l’actitud i l’aparença de la seva mare han
canviat notablement. Quan la seva mare li
dóna una notícia molt trista sobre la seva
àvia, l'Anna començarà a sentir el mateix
que la seva mare i es convertirà en una
altra versió, molt diferent, d’ella mateixa.
Inclou una guia d'activitats.

El Sembrador d'estrelles / Rodolfo Del Hoyo
Mosaics, 2017

Reflexions a l'entorn de la vida i la
mort, a l'abast dels infants.

I3 HOY
I 122/129 LAB

L'avi d'en Babalú ha mort i ell no sap com
expressar la seva tristesa. Després de tenir un
mal de panxa molt fort, Babalú expulsa del seu
interior un poema que ha escrit per al seu avi i
que decideix compartir amb els companys i
companyes de classe. Els sentiments de
solidaritat i d’amistat de la seva mestra i dels
companys faran que Babalú se senti millor.

En Tià és un nen que deixa de parlar arran de la
mort del seu pare, emmalalteix i sembla que el
pou de tristesa en el què ha caigut no tingui fi.
Fins que un dia una merla li deixa una llavor a la
mà perquè la planti: quan la llavor floreixi, el
desig que demani es farà realitat. L’amor,
l’amistat i l’acte d’escriure és el que ajuda en Tià
a madurar, superar el dol i continuar endavant.

Gràcies, teixó / Susan Varley
Los Cuatro Azules, 2017

I2 VAR

El Teixó era ja molt vell i sabia que aviat
hauria de morir-se, però no sentia por. El que
el preocupava era com se sentirien els seus
amics quan ell ja no hi sigués. Quan el Teixó
s’acomiada, allunyant-se, els seus amics se
senten molt tristos. L’única cosa que els
consola és recordar aquelles coses que el
Teixó els va ensenyar quan encara vivia.

Una Casa para el abuelo / Grassa Toro
Libros del Zorro Rojo, 2014

ÀLBUM GRA

Una familia sale de paseo en busca de
un lugar donde enterrar al abuelo. El
espacio perfecto está entre los girasoles.
Allí también construirán una nueva casa
donde «todo» continuará viviendo. Una
historia sutil sobre los recuerdos de los
seres queridos que permanecen en
nuestras vidas.

Quan xiula l'avi / César Barceló
Onada, 2015

I1(Família) BAR

L'Efímera / Stéphane Sénégas
Takatuka, 2016

ÀLBUM SÉN

No puedo dormir / Stein Erik Lunde
Barbara Fiore, 2015

ÀLBUM LUN

Pagès, 2018

I3 VER

Cruïlla, 2017

I2 TER

L'Andreu és un llibreter que viu envoltat de
llibres i que sap encomanar la seva passió a
la Martina, la seva neta.Un dia, l'Andreu es
posa malalt i el porten a l'hospital, però allà
no li poden curar el mal que té i l'avi se'n va
per sempre. La Martina l'enyora molt, però
es va fent gran i la fa feliç recordar tots els
moments passats amb l'avi.

Història d'un jersei blau / Florencia Gattari

«Jan, Debbie i Mona», diu al cartellet que hi
ha a la porta. «Quan es mor algú, no
s’hauria de ratllar el seu nom dels cartellets
de les portes? », pensa la Mona, mentre
passa un dit a poc a poc per sobre el nom
de la Debbie. I si continuen rebent cartes, la
gent que es mor? Una nena que té un pare
que és carter ho hauria de saber, allò.

No t'oblidis de mirar per la finestra / Ester Farran
Edicions Salòria, 2018

I2 FAR

Ha arribat la primavera, època en què les
cigonyes passen per davant de casa del
Pol, i ell no treu els ulls de la finestra. El
Roger, el seu germà, va morir fa uns
mesos però li va prometre que es
convertiria en una cingonya.

Parco / Alex Nogués & Guridi
Akiara, 2018

Onada, 2015

I2 GAT

un niño que trepa a los brazos de su padre
buscando consuelo en una noche fría de
insomnio. Juntos salen al maravilloso mundo
invernal; el niño pregunta sobre los pájaros rojos,
sobre el zorro que caza en los alrededores, y por
qué su madre no despertará nunca. Con sus
cálidas respuestas, el padre vigila que su hijo de
sentido a este extraño mundo que nos rodea.

Un Regal sense obrir / Marianne Verge

L’avi està molt malalt i l’àvia en té cura: li
fa el dinar, li dóna les pastill es, el banya
i li fa companyia. L’avi té una néta amb
qui es diverteix molt. Tots dos fan broma
a l’àvia amb el xiulet, es conten secrets i
riuen molt, però un dia, de sobte, tot
canviarà.

L'Avi de la Martina / Guillem Terribas

Dos germans descobreixen un petit insecte molt
divertit: una efímera. Quan saben que només
viu un dia, decideixen fer mans i mànigues
perquè aquest únic dia li sigui inoblidable, i la
fan participar en tota mena de jocs i aventures...
La mort de l'efímera entristeix el germà petit fins
que entén que les 24 hores que viu aquest
insecte equivalen a la vida d'una persona.

En un jersei hi caben moltes coses.
Sobretot si el fa una àvia que sap teixir
entre la llana maneres d’estimar-se i de
créixer. També d’acomiadar-se. Una
història amb una àvia, un net i un jersei,
que acompanya amb calidesa les
escenes quotidianes que la vida, de
vegades, ens proposa.

«Descansi en pau!», van dir.
Aleshores, per què el món seguia
girant?
En Parco es va aixecar de la tomba i va
anar al poble.
Allà va descobrir una cosa molt
important.
ÀLBUM NOG

La Bellesa del final / Alfredo Colella
A buen paso, 2020

ÀLBUM COL

Lóguez, 2011

La tortuga Nina, arribada als cent anys,
decideix descobrir què es el final, perquè a
ella li agrada entendre les coses. D’aquesta
manera, avançant a poc a poc, a pas de
tortuga, aquest llibre els recorda als seus
lectors que, encara que les coses acabin –un
amor, una amistat, una vida–, tot i així pot
haver-hi bellesa en el final.

Soy la muerte / Elisabeth Helland Larsen
Barbara Fiore, 2017

ÀLBUM LAR

Un delicado libro ilustrado sobre la
inseparable unión entre vida y muerte. Una
muerte representada en la figura de una
joven mujer, con dulces rasgos, que visita a
animales, ancianos, niños, aun aquellos que
todavía no han nacido. Les guía en el viaje
final y les habla de la vida, del amor y de la
muerte.

Jack y la muerte / Tim Bowley
OQO, 2012

Jack se encuentra con la Muerte y, al
intuir que va a buscar a su madre, que
está enferma, trama un plan para librarse
de ella. Con increíble astucia, Jack
consigue atrapar al siniestro personaje en
un frasco; pero las consecuencias de este
encierro son imprevisibles, ya nada se
puede morir.

ÀLBUM BOW

Les Cebes de Roscoff / Pep Molist

La Fragatina, 2019

ÀLBUM MOL

El Ángel del abuelo / Jutta Bauer

Roscoff és una ciutat de la Bretanya
francesa coneguda per les seves cebes i
pels Johnnies, uns homes que les portaven a
la Gran Bretanya per vendre-les. En aquest
àlbum, s’enumeren les excel·lents virtuts de
les cebes i es relacionen amb els sentiments
que es remouen a l’interior de la Joana
després de la desaparició del seu avi.

Cartas desde mi cielo / Dawn McNiff
Ediciones SM, 2020

ÀLBUM BAU

Siempre era el más fuerte, subía a los árboles
más altos y saltaba a los lagos más profundos,
sin darse cuenta de los peligros a los que se
exponía… ¿Cómo era posible? ¿Por qué salía
airoso de las situaciones más problemáticas?
El abuelo tenía la suerte de que alguien
cuidaba de él: ¡El ángel del abuelo!

Theo y Dios / Kitty Crowther
Corimbo, 2011

ÀLBUM CRO

Un pequeño hombrecito se encuentra por el
camino a un extraño ser al que no reconoce
con la forma de ningún humano o animal
conocido, y curioso por él decide entablar
una conversación. Así, el pequeño
hombrecito habla con Dios y juntos parecen
descubrir cosas.

El Cielo de Anna / Hole Stian
Kókinos, 2013

Un día en que todo duele y caen clavos del
cielo, Anna pone el mundo patas arriba y se
lleva a su papá de viaje. A un lugar donde
pueden nadar con los pájaros y volar con
los peces. Más allá del Pozo de Mariana y
de las Nieblas del Cangrejo, hasta las
profundidades del cielo.
ÀLBUM HOL

La Ciutat dels nens i les nenes Llunicity / Jordi Villacampa
Pagès editors, 2020

I2 VIL

Llunicity és la ciutat dels nens i les nenes.
És l'indret on van a parar aquells infants
que, com la Laura, han hagut de deixar la
Terra. A la Lluna, ells han refet la seva
vida i han trobat nous amics amb qui
passar-ho bé. Des de Llunicity, cada dia
observen la Terra i recorden tots i
cadascun dels seus éssers estimats.

Ossos / Txabi Arnal Gil
Fun Readers Editorial, 2020

Inés está triste porque su perro Alfi se ha
muerto. Pero un día recibe una carta
desde el cielo de los perros y descubre
que Alfi no está tan mal allí.
I1(Sentiments i emocions) MCN
I2 ARN

El dia va començar amb dos sols. Un,
gran i esplèndid, va tenyir de taronja
l'horitzó. L'altre, xicotet i delicat, va
aguaitar tímidament entre les orelles
d'Ossos i va començar a girar al seu
voltant. No em va sorprendre. Al cap i a
la fi, Ossos sempre va ser un gos
especial.I espacial.

Ara l'avi viu en mi / Laura Calero
Mr.momo, 2019

Viena, 2015

La Esta historia pretende ser un recurso
respetuoso para acercar el tema de la
muerte a niñas y niños. Abordarlo de
manera sencilla, natural y amorosa,
facilitando la expresión de los sentimientos
y creando así un clima de confianza donde
todas las emociones tienen cabida.

I1(Família) CAL

Nana Vieja / Margaret Wild
Ekaré, 2016

I1(Sentiments / Emocions) WIL

Mimi / John Newman

Nana Vieja y su nieta han vivido juntas por
mucho tiempo y comparten todo. Una
mañana, Nana Vieja no se puede levantar a
tomar el desayuno como de costumbre. Con
calma, va poniendo sus cosas en orden
para, finalmente, llevar a su nieta a dar un
último y largo paseo para explorar las cosas
maravillosas que las rodean.

I3 NEW

En Mattia i l'avi / Roberto Piumini
Viena,2015

I3 PIU

El Conill i la moto / Kate Hoefer
Flamboyant, 2020

I1(Valors) HOE

El nostre conill vivia en un camp de blat
molt tranquil, i no se n’havia mogut mai, tot
i que cada nit somiava que ho feia. El gos,
en canvi, s’havia passat mitja vida recorrent
el país en moto. Li agradava moltíssim
parlar amb el conill i explicar-li històries.
Però un mal dia el gos se’n va anar, i no va
poder explicar més històries al conill.

La última historia de Dante, el cuentacuentos elefante / Pablo
Rodríguez Herrero
Pirámide, 2016

179(Som pares) QUI

Hace muy poco que la madre de la pequeña
Mimi murió. Todos en su familia están tristes y
abatidos. Papá ya no sonríe, Sally se viste
toda de negro, como su estado de ánimo,
Conor apenas habla. Y hace meses que nadie
saca a pasear a Bengala, la perrita. Todo
parece desmoronarse. Pero poco a poco la
familia irá recuperando la fuerza.

¿Cómo podemos explicar a nuestros hijos la
muerte de un ser querido sin generarles más
angustia? La colección PsicoCuentos ofrece
pautas de intervención provechosas
avaladas por la investigación. El cuento tiene
el objetivo de ayudar al niño a enfocar sus
emociones de manera positiva y divertida, a
resolver sus preocupaciones y dificultades.

I2 ARN

Tota la família s'ha reunit al voltant de l'avi,
que és al llit, molt malalt des de fa dies... De
sobte i sense que els altres se n'adonin, l'avi es
lleva i, adreçant-se al seu nét Mattia, li demana
si li ve de gust marxar de viatge, per viure grans
aventures. És així que avi i nét surten de casa i
recorren paisatges fantàstics assaborint la
mútua companyia.

En la vida i en la mort : com acompanyar en el procés
de dol els nens i adolescents / Meritxell Puyané

SOM
PARES

Abadia de Montserrat, 2015

159.9(Som pares) PUY

I jo, també em moriré? / Xusa Serra

La Nostra estrella Carla : la seva mort deixa un buit
a l'escola / Anna Maria Agustí
Pagès, 2013)

Columna, 2014

159.9(Som pares) SER

Un llibre pensat i escrit per ser una eina d’ajuda
per a totes aquelles persones que tenen dubtes
i inseguretats en relació a com viuen i no viuen
la mort els més petits de la família
Com li expliquem el que ha passat? Pot arribar
a entendre què és la mort? Què fem si ens
pregunta? Com el puc ajudar? És bo que ens
vegi plorar? Hem d’evitar-li el patiment?

En aquest llibre Xusa Serra –infermera
especialitzada en processos de dol– pretén
donar les claus per ajudar els nostres fills a
desenvolupar eines emocionals per afrontar
una mort, una separació, una malaltia greu, i
arribar a l’edat adulta sabent gestionar les
pèrdues de qualsevol tipus.

Quan algú se'n va / Miquel Àngel Alabart

La mort de la Carla, de quatre anys, va
trasbalsar la vida col·legial. Però un grup de
mares d'alumnes van començar a fer costat
als pares en el seu dol. Una experiència de
lectura diferent, entre tendra i trista, però
profundament commovedora...
159.922.7(Som pares) NOS

El duelo en los niños / Ana María Egido
Oberon,2019

Graó, 2016

Capítol del llibre "Educació emocional i
família : El viatge comença a casa" on es
parla de la vivència de la mort per part de
tota la família, i dóna alguns recursos per
acompanyar el procés de dol.
(pàg. 124-129
179 EGI

159.94(Som pares) ALA

El problema de la muerte / Bennet Olshaker
Medici, 1991

Capítol del llibre "Duelo y resiliencia" en el
què explica com l'adult ha de parlar del dol
als nens, quin és el millor lloc, moment i
explicació segons l'edat, dona eines per
poder-lo ajudar i quins són els errors més
comuns que es cometen a l'hora de
gestionar al dol infantil.
(pàg. 70-84)

Un buit al cor : els infants i les absències a la família / Eva Martínez
Viure en família (núm.64, juliol-agost 2016, pàg.40-43)

Capítol del llibre "¿Cómo se lo decimos a los
niños" que tracta diferents aspectes de la
mort: com explicar la mort, els enterraments i
els funerals, manifestar el dolor, el sentiment
de culpa, la ràbia dels nens, els sentiments
no expressats i el suïcidi.
(pàg. 108-126)

A partir d'un projecte artístic realitzat amb
nens i nenes d'entre set i nou anys, l'autora
ens desgrana algunes idees sobre la
necessitat de fer presents els absents i
narrar la història familiar de manera que
enforteixi els infants.

173(Som pares) OLS

Què en saben els infants, de la mort? / Neus Estrada
Viure en família (núm.77 gener-febrer 2019, pàg. 30-33)

La mort avui és un tema allunyat de la vida.
En la nostra cultura i en la nostra societat,
vivim encara la mort com un tabú. Abans, i no
fa tants anys, la mort i la vetlla eren a casa, i
tothom, inloent-hi els infants, la vivien a prop
quan es donava.
Com acompanyar i viure la mort amb els
infants?

Jugar a la vida i la mort / Marta Graugés
Viure en família (núm.62, març-abril 2016, pàg.36-39)

'Com viuen la mort els infants de 0 a 3
anys?
Experiències viscudes a l'espai de joc
de Gira-sol, on els nens expressen les
seves vivències en el joc.

El Nen i la mort / Montse Esquerda, Anna Maria Agustí

Planeta, 2016

Pagès, 2011

159.922.7(Som pares) ESQ

Aquest llibre pretén explorar l'univers del nen
en relació amb la mort i les seves reaccions
davant de la pèrdua d'una persona estimada.
Alhora, ofereix eines per poder acompanyarlo i ajudar-lo a elaborar el dolor i les
emocions que en aquests moments difícils
està vivint. Està adreçat als pares, als
educadors, als pediatres.

El Niño en duelo / María José Quiles
Pirámide, 2016

179(Som pares) QUI

Un libro lleno de vida y colores escrito por una
mamá joven que se prepara para la muerte,
pero que sólo quiere legar felicidad. "Es un
nuevo género: Mina que se está muriendo con
un hijo de tres años y va a volcar su alma en
las páginas para que el nene sepa cómo era
ella.
159.922.7(Som pares) NOS

Duelo en la niñez / Vanessa Nahoul Serio
Prismática Editorial, 2018

¿Cómo podemos explicar a nuestros hijos la
muerte de un ser querido sin generarles más
angustia? La colección PsicoCuentos ofrece
pautas de intervención provechosas avaladas
por la investigación. Cada título consta de un
libro guía con información contrastada y
consejos prácticos sobre qué hacer o no hacer
en el día a día, y de un cuento para el niño.

Duelo en la adolescencia / Vanessa Nahoul Serio
Prismática Editorial, 2018

179 NAH

El Cuaderno de Nippur / María Vázquez

Capítol del llibre "El Duelo : una mirada
psicoanalítica" en el què explica les
reaccions que poden tenir els adolescents
davant del dol, l'evolució, repercussions del
dol mal resolt, el dol patològic, i dona
recomanacions pels adults que
l'acompanyen.
(pàg. 93-120)

179 NAH

Capítol del llibre "El Duelo : una mirada
psicoanalítica" en el què explica quin
concepte de mort entenen els nens segons
l'edat, quins símptomes presenta un nen en
dol i quan cal buscar orientació psicològica, i
dona recomanacions pels adults que
l'acompanyen.
(pàg. 63-92)

