Separacio´ dels pares

"La separació dels pares pot ser viscuda pels fills amb molta
intensitat emocional i cal que els adults els ajudem" (Milos Salgueda)
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El Niño y la bestia / Marcus Sauermann
Picarona, 2013

I1(Família) SAU

Dissabte, què farem avui? / Juliet Pomés
Tusquets, 2003

Estic trist, els meus pares se separen / Laura Klamburg
Bellaterra, 2011

Aquest dissabte comença el cap de
setmana que Simó passarà amb el
pare, qui el portarà a un lloc
sorprenent com a aperitiu d'un dia
magnífic.
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El Pájaro negro / Suzy Lee
Barbara Fiore, 2010

ÀLBUM LEE

Juventud,. 2011

Quan els nens van anar a visitar el seu
pare, no s'ho podien creure: ja no vivia
sol! Estava amb una princesa i els seus
fills. Aquells petits prínceps i princesetes
eren molt avorrits, de manera que els
germans van tramar un pla per desfer-se
d'ells ràpidament.

En família! / Alexandra Maxeiner
Takatuka, 2011

Els Meus pares se separen : i ara què? / Minou Azoulai

I 173 AZO

Estàs espantat i ple de dubtes.
Tranquil·litza't, aquest període d'angoixa no
durarà per sempre. Milers de nens i nenes, i
nois i noies hi han passat, i ho han superat.
El fet que els teus pares se separin no vol dir
que t'hagin d'abandonar. És el moment que
trobis nous punts de referència i organitzis la
teva vida quotidiana.

Algo pasa en casa : el divorcio de mis padres / Gloria Mercedes Isaza
Ediciones B, 2010

I 173 ISA

Un libro claro y directo sobre el divorcio.
Les habla a los niños en un lenguaje
sencillo y enriquecedor que les va a
llegar al corazón y les permitirá entender
mejor lo que pasa cuando los padres se
divorcian. Un ejemplo de un apoyo
necesario y muy atinado.

A vegades els meus pares s'enfaden / Dagmar Geisler
Joventut, 2016

En Biel de vegades es baralla amb la
Lisa, la seva germana. La Mia no té
germans, però ho té tot repetit des que
els seus pares es van separar. En Jonàs
té un mig germà i un tres quarts de pare,
que s’estima amb bogeria. La Carla i en
Max tenen dues mares i dos pares...
I 392 MAX

Acceptar el divorci dels pares és una tasca
difícil per als nens de qualsevol edat. La
incredulitat, la culpa, la pèrdua, la tristesa,
l'enuig...són sentiments que afloren en el
seu interior, amb els quals els resulta difícil
bregar. Arribat el moment, cal rodejar els
infants d'un ambient propici perquè puguin
expressar les seves inquietuds i temors.

Baula, 1996

La protagonista se enfrenta al conflicto y
a la soledad, y encuentra en el ensueño
la evasión perfecta que le permite
reencontrarse consigo misma. Un pájaro
negro, enorme e inesperado, se
convertirá en su compañero de viaje y en
el confidente que tanto necesita para
sentirse segura de nuevo.

Quan marxaran aquests? / Ute Krause

I1(Família) KRA

Muchas cosas cambian cuando mamá
«se convierte» en una bestia. Ésta es la
historia de un niño y su mamá-bestia, su
triste bestia monstruosa, enorme y muy
necesitada de cariño. El pequeño debe
ocuparse de ella para que no esté tan
triste, y también de sí mismo, porque la
bestia olvida muchas cosas.

I 173 GEI

Aquest llibre ens apropa al delicat tema de
les baralles, i ens mostra com sorgeixen de
vegades les discussions, fins i tot entre les
persones que s'estimen, com poden ser els
propis pares. En totes les famílies hi ha
conflictes, per malentesos o per problemes a
la feina o per estrès. Però si els pares
discuteixen, els nens no s'han d'inquietar.
Juliol 2021

A veces una familia tiene que separarse / Jane W. Watson
Montena, 1989

I 173 WAT

Dos de tot, o, Com divorciar-se de bon humor / Babette Cole
Destino, 1997

El hijo de una pareja que inicia caminos por
separado, necesita atención, comprensión y
amor. Este libro ayuda a abrir una franca
comunicación en un momento en que las
palabras son muy necesarias. Ofrece la
oportunidad de que padres e hijos se sienten
y charlen juntos durante un período tan difícil.

I1(Família) COL

En Roc i la Paula veuen com els seus pares
es barallen constantment i es fan la vida
impossible. Fins que tenen la feliç idea de
celebrar una des-boda, amb convidats,
regals… Des de llavors, tenen dues cases i tot
duplicat. Amb humor i ironia, el conte tracta de
desdramatitzar el procés de divorci i intenta
abordar-ho des d’un punt de vista positiu.

La Valentina té dues cases / Paula Carbonell
Jaguar, 2017

Valentina té dues cases, i un munt de
coses en cadascuna d'elles, però hi ha dies
que no està qui vol al moment que vol..

I1(Família) CAR

Cómo ayudar a sus hijos a superar el divorcio / Elissa P. Benedek
Medici, 1999

SOM
PARES

Dos expertas en psiquiatría infantil y
conflictos familiares abordan en este libro
uno de los acontecimientos más
traumáticos que pueden producirse en un
niño.
159.922.7(Som pares) BEN

Nuevas familias / Hilary Boyd

La mare i el pare se separen, i jo? / Miquel Alet Torres
Edicions Salòria, 2017

Océano, 2000

Consejos y trucos para enfrentarse a
las incidencias cotidianas que pueden
minar la nueva relación familiar.

159.922.7(Som pares) BOY

37.01(Som pares) ALE

La Pareja rota : familia, crisis y superación / Luis Rojas
Espasa Calpe 2008

Separarse civilizadamente / Paulino Castells
Plaza & Janés, 1999

La ruptura de la pareja tiene muchos
elementos de una tragedia, pero una gran
parte del sufrimiento que ocasiona no es
síntoma de enfermedad, sino un signo
saludable de supervivencia, de crecimiento
y de desafío a la desesperanza, la apatía
y el fatalismo humanos.
173(Som pares) ROJ

Capítol del llibre "Ho estem fent bé" on
explica com afecten les separacions a pares
i fills. Cal deixar clar que qualsevol ruptura
generarà malestar emocional als fills, que
cal deixar manifestar les seves emocions i
que requereixen els adults com a suport.
L'infant ha de saber que la decisió i motiu és
dels pares, no responsabilitat d'ell.

173(Som pares) CAS

Este libro explica las diversas formas de
separarse y las consecuencias de cómo
se lleve a cabo. Aunque la separación es
beneficiosa para la mayoría de parejas
que afrontan problemas insalvables,
cuando hay hijos el sentir de éstos no
suele coincidir con el de sus mayores.

Un Divorcio elegante / Purificación Pujol

Planeta Cómic, cop. 2016

Grijalbo, 2012

347.6 PUJ

Manual de supervivencia para chicas a las que ha dejado el novio /
Verónique Gisseaux

De la mano de Purificación Pujol, abogado de
familia y juez, sabremos qué ocurre cuando una
pareja se divorcia, que sucede o va a suceder
antes y después de ese momento, cómo afecta
el divorcio a la vida cotidiana, a los hijos, a la
familia, a la economía, al hogar, a los amigos, a
las nuevas parejas? desde una perspectiva
conciliadora y salpicada de humor y anécdotas.

Ens posem d'acord? : la mediació, una bona eina en les separacions /
MONTSERRAT TUR
Viure en família (núm.67, gener-febrer 2017, pàg.35-37)

En el moment de la separació, la primera idea
per a moltes persones és la d’anar al jutjat,
amb l’esperança d’aconseguir que es
compleixin les exigències de cadascú. Però,
malgrat les dificultats i les renúncies que
caldrà fer, la mediació és una via alternativa,
molt millor per als fills i filles que la via judicial.
L'article explica en què consisteix.

Separación y divorcio / BENNETT OLSHAKER
Medici, 1991

C GRI

Siempre conmociona que te dejen, sea cual
sea el contexto. Pero, por suerte, existen
técnicas de supervivencia. Y nosotras, las
chicas que hemos pasado por ese trago, las
hemos probado. Nos hemos hecho las mismas
preguntas que tú y hemos encontrado las
respuestas. Así que déjanos que te ayudemos.

Hijos de padres separados. Consejos para los padres /
JUAN CASADO
Planeta, 2010
Capítol del llibre "¿Qué me pasa, mamá?",
escrit pel doctor Juan Casado, que parla de
com afecta el divorci als fills i a la família, i
dóna consells per ajudar els infants.
(pàg. 259-269)
616(Som pares) CAS

Segundas nupcias / BENNETT OLSHAKER
Medici, 1991

Capítol del llibre "¿Cómo se lo decimos a
los niños?" que tracta com accepten els
nens les noves parelles dels pares, els
germanastres, i les noves situacions que
poden sorgir.
(pàg. 171-183)

Capítol del llibre "¿Cómo se lo decimos a los
niños?", dedicat al divorci i les dificultats que
poden presentar-se. Si els pares en són
conscients, podran decidir la millor manera
d'informar-ne els fills i fer plans per protegir
els seus interessos.
(pàg. 139-169)
173(Som pares) OLS

173(Som pares) OLS

Cómo ayudar a tu hijo a superar una ruptura familiar
/ Naomi Richards
Aguilar, 2013
Capítol del llibre "Mi hijo quiere ser
astronauta", dedicat a la separació dels
pares. Destaca la importància de parlar amb
els fills sobre totes el que els pot preocupar:
la culpa, les noves regles, els sentiments, els
diners, la nova família, etc.
(pàg. 203-233)
159.92(Som pares) CAC

El Divorci explicat als nostres fills / Patricia Lucas
Empúries, 2003

Per als adolescents, igualment que per als
adults, la ruptura és un trasbals que no podem
minimitzar. ¿Què podem fer per ajudar-los a
superar amb confiança la seva nova vida entre
dues cases i dos móns diferents?
A partir d'exemples viscuts, els autors d'aquest
llibre donen respostes als adolescents i
159.922.7(Som pares) LUC desdramatitzen aquesta situació dolorosa

El Inesperado legado del divorcio / Judith S. Wallerstein
Atlantida, 2001

Judith Wallerstein contactó con un grupo de 131
niños cuyos padres se estaban divorciando. Le
contaran los detalles íntimos de sus vidas
durante la infancia, y luego también la
adolescencia y adultez. Como resultado este
libro ofrece una confrontación valiente y objetiva
sobre las consecuencias del divorcio que afecta
159.922.7(Som pares) WAL
a los niños des de su infancia hasta la adultez.

