
Tinc un germanet
"L'arribada d'un nou germanet és una bona notícia i un regal per a tota la família i ho 
hem de tractar d'una manera natural i amb la iŀlusió que comporta. " (Clàudia Bruna)

El Millor aniversari de la meva vida / Xus Tirvió L'Ou del mussolet / Debi Gliori

Un amor de germaneta / Astrid Desbordes Heli amb H / Susana Gómez

Ja ets aquí! / Mirjana Farkas T'estimo, germanet / Christelle Huet-Gomez 

¡Hola hermanita! / Pablo de Mérida Qui ha robat el meu tron? / Gabriela Keselman

Avui en Martí fa anys. En aquest dia tan 
especial rep un regal que fa que aquest sigui 
el millor aniversari de la seva vida: la seva 
germaneta ha decidit sortir justament avui de 
la panxa de la mare! Al llarg de les pàgines 
d’aquest conte el Martí és testimoni del part 
natural i el naixement de la seva germana a 
casa. Un conte a vessar d’emocions.

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.

Este niño no ha pedido una hermanita, pero 
se alegra con la noticia de que pronto 
nacerá. Sin embargo, cuando la pequeña 
llega él se siente un poco desplazado del 
corazón de sus padres. Pero solo hasta que 
ella crece. Entonces él descubre las grandes 
ventajas de ser el hermano mayor.. 

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.

A tothom li agradaria tenir una vareta màgica 
amb la qual tocar als nouvinguts al món i 
dotar-los de dons meravellosos: energia, 
imaginació, valentia, paraules, jocs, rialles, 
música..!
Encara no saps qui sóc, però només desitjo 
el millor per tu. Aquest llibre és la meva 
manera de dir-te: benvingut!

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!

La mamá de Álex espera un bebé. En 
pocos meses llegará una hermanita y 
los cambios se suceden. ¡Álex pronto 
tendrá compañía! «¡HOLA, 
HERMANITA!» muestra una historia 
muy frecuente, la llegada a casa de un 
nuevo miembro de la familia.
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Esperem un bebè / John Burningham
El llibre està estructurat com una conversa
entre un nen i la seva mare, que li explica
que estan esperant un bebè. Al principi, el
nen li fa les inevitables preguntes a la seva
mare sobre el bebè: quan arribarà?, com es
dirà? Tota la història es desenvolupa amb
el pas de les estacions de fons, podent
veure l’evolució de l’embaràs de la mare.

Joventut, 2019
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Yo puedo / Susan Winter Un Germanet? A qui se li acut! / Fanny Joly

Yo también / Susan Winter Alerta! El germanet ataca! / Fanny Joly

 Hola, menut! / Robie H. Harris

Los pequeños tienen que vivir un "mal trago" 
cuando les llegan nuevos hermanitos. Sienten 
que se la juegan con el amor de sus padres, y 
refuerzan su autoestima a base de demostrar 
qué cosas pueden hacer. Yo puedo, nos
muestra un niño con una pequeñita hermana, 
que necesita demostrar que él sabe hacer 
muchas más cosas que ella.

Em dic Gisela. Un dia, a la piscina, vaig notar 
que la panxa de la mare estava molt rodona. 
Com si s'hagués empassat una pilota. Aqualla 
mateixa nit, els pares em van comunicar que 
tindríem un bebè... Vejam, qui "tindrà" el bebè? 
Jo també? Jo no els he dit mai que volgués cap 
germanet! M'agradaria tant que el pare i la mare 
entenguessin que el seu millor bebè sóc jo...

Una niña pequeña aprecia la compañía de 
su hermano y quiere hacer todo lo que él 
hace: es él quien le enseña a disfrazarse, 
saltar cuerda, jugar con tacos y leer libros. 
Pero a veces, las hermanitas también 
pueden ser una ayuda indispensable para 
un hermano mayor.

Em dic Gisela. M'ha passat una cosa 
extraordinària. He tingut un bebè. És el meu 
germà petit. En Guillem. Des que vaig saber 
que naixeria, vaig fer molts plans per a 
aquest bebè, per a la seva felicitat i la seva 
educació. Però quan va arribar a casa, 
només feia que dormir. Fins que un dia es va 
despertar. I llavors la nostra vida va canviar!

A Hola, menut, es planteja el fet que, quan 
un està acostumat a ser l´únic petit de la 
família, no és tan fàcil l´arribada d´un nou 
germanet. Un nou individu a la família et 
pot fer sentir excitat, decebut, encuriosit, 
disgustat, enutjat... però no cal preocupar- 
se fer-se gran és també una cosa especial.

            Ekaré, 2013

  Ekaré, 2013

           Serres, 2000

        La Galera, 2001

    La Galera, 2001

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

En Teo i la seva germana/ Violeta Denou
En Teo descobreix món és una àmplia 
col·lecció amb més de quaranta títols on en 
Teo presenta diferents escenes de la vida 
quotidiana. De la mà d'en Teo, el nen podrà 
identificar-se amb els diversos personatges i 
situacions, i reviurà el món que l'envolta. 
Contenen una guia didàctica per entretenir el 
nen tot estimulant-li la curiositat i la creativitat.

   Timun Mas, 2012
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Germans! / Rocio Bonilla
–Tindre un germà és molt molest! Sembla 
una mona, sempre fent pallassades. 
–Tindre una germana també és molt molest! 
Tot li sembla malament i no em deixa jugar
al que vull. Però, a vegades, els germans 
són una gran ajuda i junts viuen moments 
molt divertits. Potser, tindre un germà o una 
germana no està tan malament...

Animallibres, 2018
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Què és aquesta panxa? / Patricia Martín
Un bonic llibre mut de cartó destinat als 
més menuts (0-3 anys) que tracta, amb un 
toc d’humor, sobre l’espera i arribada d’un 
germà o germana.
Ideal per iniciar els infants en la lectura de 
seqüències senzilles i a identificar accions 
que els són familiars.

Flamboyant, 2018
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Benvingut, senyor Malestar / Míriam Tirado

Tu i jo germans / Elisenda Roca
Tenir un germà o una germana és fantàstic!
Menys quan ens barallem. D’això parla
aquest conte. Us presentem un àlbum
il·lustrat que explica amb humor i afecte els
conflictes, els sentiments i les peripècies
del dia a dia dels germans. Per ajudar els
nens i les nenes a adonar-se que tenir un
germà o una germana és molt divertit!

Tu i jo : la família creix / Elisenda Roca

Tindré un germanet! / María Solar Baby pop : la història de com vas arribar al món, a mida real /  
Meritxell Martí 

El Primer joc d'en Jan i la Marina /  Montse Catalán  Un més / Olalla González

No hi ha cap notícia millor que saber que 
tindràs un germà! Abans que arribi a casa, 
però, hi ha molta feina per fer: comprar-li 
roba, preparar-li l’habitació... i buscar-li un 
nom! Això sí que és difícil! Josep Manel? 
Adrià? Andreu? Quin embolic! Sort que, quan 
neixi, serà ben divertit jugar amb ell! Els 
germans són fantàstics!

Potser t'has preguntat algun cop com eres 
quan creixies dins la panxa de la mare. 
Descobreix la màgia i la bellesa de l'inici de 
la vida en nou il·lustracions tridimensionals 
de gran poesia, nou instantànies a mida real 
del mes a mes del futur nadó. La millor 
manera d'explicar als nens i nenes com va 
ser la seva vida al ventre de la mare.

El relat d’un embaràs vist per la germana del 
nadó que arrribarà. Les il·lustracions mostren el 
part de la criatura. Exposa la relació de 
complicitat d'una nena amb el seu germà petit 
quan encara no ha nascut. La mare, entrant en el 
seu joc, els integra a tots dos, reconeixent les 
seves necessitats diferents. És l’art d’acompanyar 
el creixement intentant evitar l’inici de la gelosia.

La mare està molt grossa i el conillet 
recorre el bosc amb la bona notícia: la 
família creix! Però quan naixerà? La mare 
sempre respon: "Quan ja no em pugui 
veure els peus".

          Animallibres, 2016

       Pol·len, 2017       Kalandraka, 2017

       Combel, 2017

Grossa, grossíssima / Anna Obiols

En Quim està ben encuriosit. És tan 
grossa... i cada dia ho és més. Què hi deu 
haver a dins?
Un elefant? O un rellotge que no para de fer 
TIC-TAC, TIC-TAC?
Una síndria, un cocodril o un tren que dóna 
voltes i més voltes?

          Cadí, 2009

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

 La Meva germana Aixa / Meri Torras
L'Aixa és especial. No va sortir de la panxa 
de la mare: ella va venir en avió des 
d'Àfrica.
L'Aixa no és com les altres germanes dels 
meus companys de l'escola: l'Aixa és la 
meva nova germana i no hi fa res, que 
tingui només una cama, és un "crack" 
jugant a futbol. 

           La Galera, 2000
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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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Combel, 2020
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Tu i jo érem dos germans més o menys ben
avinguts, però de cop va arribar a casa... una
bessonada! Si sent-ne dos ja era complicat,
imagineu-vos ara que en som quatre! I ara ja
no sé viure sense els meus germans! Una
nova història d’Elisenda Roca i Guridi sobre
les peripècies d’una família nombrosa.

Combel, 2022
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Germans, no rivals / Adele Faber  Los Celos / Juan Manuel Ortigosa 

Hermanos y hermanas : una relación de amor y celos  / Marcel Rufo El nacimiento de un nuevo hermano. Celos / Juan Casado

Gran i petit / Chanti

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. 

¿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? 

En Nacho era el melic del món fins que... va 
arribar el seu germanet! 
Gran i petit és la historieta per a tots aquells 
que hem tingut i patit un germà, i l'hem gaudit
també. És una historieta per a tota la família 

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?

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)

            Medici, 2017

   DeBolsillo, 2007

        Pirámide, 2016

 Pagès, 2016

     Planeta, 2010
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Tu aquí dins i jo aquí fora : jocs per acompanyar l'embaràs / 
Kristina Scharmacher-Schreiber

A través de jocs descobrirem com viu un bebè 
a la panxa de la mare. Les nou activitats que 
es proposen serveixen perquè els nens i les 
nenes puguin fer amb la família el seguiment 
de com es desenvolupa el bebè. Què sent el 
bebè a la panxa de la mare? Veu alguna 
cosa? Com és de gran? Una aproximació a la 
vida del germanet amb tots cinc sentits.

Takatuka, 2019
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