
Gelosia
"És difícil tenir ganes d'estimar el germanet i sentir al mateix temps aquesta 

nosa inexplicable. " (Maria Martínez)

Els Fantasmes no truquen a la porta/ Eulàlia Canal L'Ou del mussolet / Debi Gliori

Tres gallines i un paó / Lester L. Laminack  Heli amb H / Susana Gómez

T'estimo, germanet / Christelle Huet-Gomez 

El Pare és meu! / Ilan Brenman

El Canvi / Jan Ormerod

Qui ha robat el meu tron? / Gabriela Keselman

L’Ós i la Marmota són amics i sempre juguen 
plegats. Però una tarda, l’Ós li diu a la 
Marmota que ha convidat l’Ànec a jugar amb 
ells. A la Marmota no li agrada l’Ànec. Ni 
l’Ànec, ni cap altre animal que pugui espatllar 
la seva amistat amb l’Ós. Per això està 
decidida a evitar que l’Ànec vagi a jugar amb 
ells. I serà capaç de fer el que calgui!

La mare del mussolet ha post un ou, però el 
mussolet diu que no necessiten un altre bebè 
mussol, ja hi és ell. Potser és un bebè 
pingüí... o cocodril... o drac? Però cap 
d'aquestes possibilitats els acaben de 
convèncer. Potser, al capdavall un bebè 
mussol seria el millor. Una història amable i 
reconfortant sobre l'arribada d'un germanet.

La granja és un lloc tranquil on tothom té la 
seva feina i ningú es queixa... fins que arriba
un paó que ho capgira tot. Gràcies al paó 
s'aturen nous clients a la granja i el negoci va 
prosperant. Però a les gallines no els agrada 
que el nouvingut rebi tota l'atenció mentre elles 
romanen al galliner fent tota la feina dura. El gos 
savi, proposa realitzar un intercanvi de treball. 

L’arribada de l’Heli al món provoca molta 
curiositat a l’Estrella, la seva germana, que
observa fascinada aquesta personeta que ara 
forma part de la família. Però de mica en 
mica, la curiositat es transforma en recel, en 
veure que l’Heli ha guanyat un protagonisme 
que sembla restar l’atenció que abans li 
tenien. La gelosia aflora i també la ràbia.

En Pepet és l’animal més feliç de la 
granja. Els seus amics tenen germanets i 
germanetes, però ell vol als pares només 
per ell. Quan veu que la mare està 
covant un ou, dóna un cop sobre la taula!

Què passa quan dos germanes estiren son 
pare, cada una cap al seu costat?
El pare és meu! naix d’un fet viscut per 
l’autor. Ficció i realitat es barregen en una 
esbojarrada història de gelosia i amor entre 
un pare i les seues dos filles.

El germanet de la Carolina Cocodrila 
sempre baveja, però la Mama Cocodrila 
només parla de com n’és de preciós. La 
Carolina està molt gelosa. Per això 
decideix anar a la botiga de bebès i 
canviar el seu bavós germanet per un altre 
de nou. En trobarà cap que li faci el pes?
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 El Príncep Únic no s'ho pot 
creure: els seus pares, la seva 
donzella, el seu cocodril, el seu 
tron... acaben de desaparèixer!

    Animallibres, 2016

        Joventut, 2013

     Animallibres, 2013

    Ekaré, 2014
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És meu / Jeong Soon-hee

Una història que mostra la relació de joc 
entre dues nenes. La “lluita” per la 
possessió de tot, sota l’aigua d’una 
mànega, la fa molt divertida.

          Tramuntana, 2015
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Benvingut, senyor Malestar / Míriam Tirado

 Estic gelosa / Brian Moses

Els infants tenen els sentiments un xic 
confosos en les primeres edats. En aquest 
cas parlem de la gelosia, d'una manera 
amena i tranquil·litzadora. 
Conté untes notes per a pares i mestres 
que suggereixen maneres d'ajudar els 
infants a afrontar aquests sentiments.

           Baula, 1994

Un bebé llega a casa / Aurora Gavino

Álex recibe la noticia de que va a tener 
una hermana. Como sus papás tienen 
que atender más al bebé, decide que él 
también quiere volver a serlo. Pero, 
¿realmente es lo mejor para él?
Acompanyat d'una guia pels pares.

           Pirámide, 2016

El Nen nou / Lauren Child

L'Elmore Green, com molts altres nens, va 
arribar al món essent fill únic. Tenia una 
habitació només per a ell, i tot el que hi 
havia era seu. Els seus pares creien que 
ell era el petit més adorable del món. Però 
un dia, tot va canviar...

           Joventut, 2014

Valentina / Natascha Rosenberg Los atrevidos : aventura en Roma / Elsa Punset

Aquella tarde Valentina salió corriendo del 
colegio. Llevaba en la mochila un regalo 
sorpresa para su madre, pero su hermano 
pequeño lo encontró y lo rompió. Valentina 
se enfadó mucho y se puso triste. Deseó que 
todo fuera como antes de que llegara su 
hermano, cuando era feliz y no tenía que 
compartir nada ni aguantar a nadie. 

Volumen de la colección «El taller de las 
emociones», que nos habla de los celos.  
Educar con inteligencia emocional es algo 
esencial para enseñar a los niños a 
manejar sus emociones y así mejorar sus 
relaciones con los demás, superar los 
problemas cotidianos y tomar mejores 
decisiones.

           SM, 2018           Beascoa, 2017

Tu i jo : el conte més bonic del món / Elisenda Roca

Aquest és el conte més bonic del món. 
Ens explica amb tendresa i humor els 
dubtes, els sentiments i l’emoció d’un nen 
quan arriba un bebè a casa.
Per ajudar els nens i nenes a descobrir 
que tenir un germà pot ser molt divertit!

         Combel, 2015
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El Max estava estrany des que havia tingut la
seva germana, no sabia què li passava, i
s'enfadava molt sovint amb els seus pares. La
seva mare també se sentia confosa, això de
tenir dos fills era nou per a ella. Llavors, va
aparèixer un follet, que es presentà a la família
com el senyor Malestar i els ajudà a detectar
què els passa i com connectar de nou.

El Cep i la Nansa, 2020
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Los celos / Rosa Jové

Capítol del llibre "La crianza feliz : cómo 
cuidar y entender a tu hijo de 0 a 6 años" 
que explica què és la gelosia infantil, què 
podem fer com a manera preventiva i 
també si el problema ja existeix.
(pàg. 265-273)

         La Esfera de los Libros, 2009

La gelosia / Carme Thió
Capítol del llibre "M'agrada la família que 
m'ha tocat : educar els fills en positiu" que 
parla sobre la gelosia com un sentiment 
natural en l'ésser humà, com preparar els 
fills davant el naixement d'un germà, 
actuacions que alimenten la gelosia i 
maneres de fer que ajuden a superar-la.
(pàg. 120-134)

         Eumo, 2013

Germans, no rivals / Adele Faber 

Hermanos y hermanas : una relación de amor y celos  / Marcel Rufo

Un manual amb criteris i directrius pràctiques 
i exemples de com afrontar i calmar la rivalitat
entre germans. Escrit amb humor, 
intel·ligència i comprensió, i il·lustrat amb 
unes vinyetes amenes i aclaridores. El llibre 
posa en tela de judici la idea segons la qual el 
conflicte molest i constant és un fet natural i 
inevitable. 

Un libro indispensable para discernir los 
problemas que tienen los niños al relacionarse 
con sus hermanos y sus posibles soluciones. 
Aborda este tema con gran claridad y rigor, al 
hilo de distintas situaciones basadas en casos 
reales: ¿por qué el niño vuelve a hacerse pipí 
en la cama?, ¿a qué se debe su pérdida de 
apetito?, ¿por qué ha bajado su rendimiento?

            Medici, 2017

   DeBolsillo, 2007

El nacimiento de un nuevo hermano. Celos / Juan Casado

Capítol de llibre "¿Que me pasa mamá? : 
las soluciones a los problemas de salud 
más habituales de tu hijo" que tracta el 
tema de la gelosia amb l'arribada d'un nou 
germanet. Explica què és la gelosia, a qui 
afecta, per què es produeix, com es 
manifesta, quin és el tractament i com pot 
preveure's. (pàg. 131-137)

     Planeta, 2010

Los Celos / Juan Manuel Ortigosa 
¿Qué es el síndrome del príncipe destronado? 
¿Para qué sirven los celos? ¿Cuáles son las 
señales de los celos? ¿Qué podemos hacer 
contra los celos? ¿Qué podemos hacer antes 
de que nazca el bebé? ¿Qué haremos cuando 
llegue el nuevo hermano? ¿Cómo ayudaremos 
a nuestros hijos a expresar las emociones? 
¿Cómo fomentar la buena relación entre ellos? 

        Pirámide, 2016
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