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Fins a 5 anys

2

JOAN DE DÉU PRATS.
EDITORIAL PARRAMON
SINOPSIS
•Relat que pot ajudar els infants a entendre què passa quan un ésser
proper es mor. Aquesta és la història d'un avi molt i molt dolç, un avi
amb somnis de xocolata, maduixa i festucs!, i del record que en té
l'admirador principal: el seu nét. Aquest conte i la guia per als pares
que l'acompanya constitueixen una eina imprescindible per abordar el
tema de la mort amb els nostres fills; ens ajuda a conèixer els dubtes
que es plantegen i els acosta a la comprensió de la seva vulnerabilitat i
el veritable sentit de la vida. El conte facilita la comunicació i la
resolució de petits problemes i alhora és una font excel•lent de
diversió i entreteniment.
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La Maria no se n’oblidarà

4

Autor: Roser Rius Camps
Ilustrador: Carme Peris Lozano
Editorial: Cruïlla
Colecció: Dia a dia
SINOPSIS
•Un cop al mes, la Maria i els seus cosins van a passar el cap
de setmana a casa de l'àvia. L'avi ja no hi és, però l'àvia els
explica que, mentre se'n recordin, no deixarà d'estar amb ells.
Per això, als nens els agrada molt mirar fotografies de l'avi i
jugar al jardí, on ell havia plantat un arbre per a cada un dels
néts. Relat breu que reflecteix el comportament dels menuts
davant la mort d'una persona estimada.
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Te echo de menos

6

Paul Verrept.
Editorial Juventud

•A los amigos que se han mudado de barrio puedes
ir a visitarlos; pero cuando una persona que amas
ha muerto, quiere decir que no la vuelves a ver
más en este mundo y que vas a echarla mucho de
menos.
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De 6 a 8 anys
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La gran Qüestió
Autor: Wolf Erlbruch.
Ed. Kokinós

SINOPSIS
•Aquest conte és ple de respostes a una pregunta que es
fa un infant: Per què estic al món?
La resposta la trobarà en tota mena de personatges i
objectes: un gat, un home gras, la mare, una pedra, el seu
germà, un pilot, l'àvia, un ocell, el número tres, un soldat,
un gos, un mariner, la mort, el pare, un jardiner, un cec,
un forner, un ànec, la seva germana, un conill i un
boxador.
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El llibre trist

10

Michael Rosen.
Editorial Serres
SINOPSIS
•Tots passem per moments difícils. Michaele Rosen descriu com se sent ell
després de la mort del seu fill, Eddie. Escriu sobre la seva tristesa, com
l'afecta i les coses que fa per afrontar el seu dolor. Si vostè alguna vegada
s'ha sentit profundament trist, se sentirà tocat per aquest relat. 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 comprendre que tots passem per moments de dolor i que hem
d'aprendre a superar-los. Experimentar la pèrdua del que més estimem ens
ha de dur a parlar-ne, per no abandonar-nos al silenci. El llibre trist és d'una
manera simple, una obra mestra. Rosen també descriu què significa per a ell
estar trist, qui és trist? Trist és qualsevol persona.
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L’avi d’en Tom s’ha mort
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Autora: Marie Aline Bawin.
Ed. Combel

•Avui passa alguna cosa. La mare d'en Tom plora i el
pare ha tornat a casa molt aviat... Poc a poc en Tom
comprèn aquesta commoció: el seu avi ha mort.
Van a veure l'àvia. No és Nadal, ni tampoc és
diumenge, i, tot i així, tota la família s'ha reunit.
Amb els cosins, en Tom surt a jugar al jardí i davant
del carretó de l'avi, decideixen fer una enorme pila
de fulles... Com feien amb l'avi!!
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El pato y la muerte
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Wolf Erlbruch.
Ed. Barbara Fiore
•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: Desde hacía tiempo, el pato notaba algo
extraño. -¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca y sin hacer
ruido? La muerte le contestó: -Me alegro de que por fin me hayas
visto. Soy la muerte. El pato se asustó. Quién no lo habría hecho. -¿Ya
vienes a buscarme? -He estado cerca de ti desde el día en que
naciste... por si acaso. -¿Por si acaso? -preguntó el pato. -Sí, por si te
pasaba algo.
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De 9 a 11 anys
• Mamá se ha marchado
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Mamá se ha marchado
Christoph Hein.
Ed. El barco de vapor
Sinopsis
•Úrsula, o Ula como prefiere que la llamen, vive en su casa con su
madre, sus dos hermanos mayores, Karel y Paul, y con su padre, un
reconocido escultor. La vida familiar discurre agradablemente para
Ula, ya que considera que su mejor amiga es su madre. Pero, de
repente, su madre cae enferma y tras un corto período de tiempo,
muere. Todo se trastoca para la familia y cada miembro tiene que
aprender a sobreponerse a la pérdida a su manera: el padre comienza
la construcción de una estatua, la Piedad; Karel encuentra consuelo en
Petra, una amiga; Paul se encarga de la cocina de la casa y Ula,
finalmente, ha asumido que su madre se ha marchado.
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La vida i la mort

18

Brigitte Labbé.
Ed Cruïlla
•SINOPSIS

•Un llibre que intenta explicar als nens que la mort
és una cosa natural, un fet que forma part de la
nostra vida, per la qual cosa em de mirar-la sense
por. Útil per explicar als nens aquest fet, quan per
exemple, un ser estimat ja no tornarà a ser amb
nosaltres.
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El cor damunt la sorra
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Jordi Llompart.
Ed. Beascoa
SINOPSIS
•"Tot el món ve, se’n va i torna. Per tant, ningú se’n va per no tornar mai".
Jana ha viatjat fins a l’Àfrica amb el seu cavallet alat de la sort. Seguint el
consell duna fada diminuta, ha acudit allà per trobar la resposta a les seves
preguntes sobre el sentit de la vida i l’amor. A l’arribar al desert de Namíbia,
coneix una flor, una guineu i un lleó. I també a Mel, un nen de pell fosca i
dents molt blanques... Cadascun d’ells li transmet una petita lliçó sobre la
vida: per què existim? què queda de nosaltres després de la mort? Aquest
llibre és un cant a la vida i a l’amor; és un conte, però no només per a nens: no
hi ha edat per a aquesta narració que desxifra, amb paraules senzilles i
imatges molt poderoses, el sentit de la vida i la mort.
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De 12 en endavant

Tot et serà pres
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AUTOR: PAU JOAN HERNÁNDEZ
EDITORIAL: COLUMNA
SINOPSIS

•Tot et serà pres és, a la seva manera, la crònica
d'una mort anunciada, i tracta amb una gran
delicadesa un cas extrem i crític: el d'un adolescent
que s'enfronta a una malaltia incurable. Al llarg
d'aquesta novel·la, l'autor ens planteja, des del
punt de vista d'un jove, temes universals:
l'eutanàsia, el dret a morir dignament, el desig de
viure, la força de l¡amistat, l'amor entre un noi i una
noia i l'acceptació de la mort.
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Camps de maduixes
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Camps de maduixes
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Ed. Cruïlla

La Luci és en coma per una reacció a l’èxtasi.
Mentre ella es debat entre la vida i la mort els seus
amics i familiars intenten atrapar al camell que li va
subministrar la droga per tal d’esbrinar quin
component li ha causat la reacció i poder salvar-la
de la mort.

25

La casa del acantilado
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Autora: Miren Agur.
Ed. EDEBÉ
Sinopsis:
•Joana es una chica de 16 años que ha vuelto a su pueblo natal después
de unos años. Lleva encima un cuaderno violeta, donde ha apuntado
durante su vida todo lo que le ha sucedido. Al cabo de unos días de volver
al pueblo se encuentra con un chico que le gusta, que se llama Alain.
Alain y Joana se van a dar un vuelta por el pueblo y se encuentran con
una casa, donde el día antes Joana había escuchado música. Entran en la
casa y no había nadie, pero de golpe se oye un ruido que hace que Alain y
Joana se vayan corriendo, y que a Joana se le caiga el cuaderno. Joana
tendrá que ir a recuperarlo y las sorpresas se sucederán una tras otra.
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Per pares i mares
• Cómo ayudar a los niños a afrontar la perdida
de un ser querido : un manual para adultos,
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Autor: William C. Kroen
Ed. Oniro
Sinopsis:
•Poder llorar la muerte de uno de los padres, un hermano o cualquier otra
persona querida y aprender a afrontarla evita que el niño crezca
sintiéndose culpable, deprimido o asustado. Pero ¿qué podemos decir a un
niño que acaba de perder a alguien a quien quiere? ¿Cómo tener la certeza
de que diremos lo correcto, o de que actuaremos de la mejor manera
posible? En este manual sumamente útil, William C. Kroen ofrece sólidos
consejos a cualquier adulto que intente ayudar a un niño a superar la
pérdida de un ser querido.
Ilustrado con anécdotas sobre casos reales, el libro explica las diversas
maneras en que un niño afronta la muerte y reacciona ante ella. El autor
nos sugiere qué podemos decirles en función de las distintas edades y
etapas, y nos proporciona estrategias concretas para orientarlos a lo largo
del proceso de duelo, desde los primeros días siguientes a la pérdida hasta
que el niño logra seguir adelante con su vida. De ese modo los estaremos
dotando de unas capacidades y una comprensión que habrán de servirles
para el resto de sus vidas.
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