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LA PEDAGOGIA DE LA VIDA I LA MORT 
I LA PEDAGOGIA DEL DOL 

■ Pedagogia de la vida i de la mort: fa referència a la

construcció del sentit de la vida, a parlar de la mort i la pèrdua

abans de trobar-se-la al davant.

■ Pedagogia del dol: s’aplica quan hi ha hagut una pèrdua que

ens exigeix enfrontar-nos a la realitat, i demana eines per alleujar

el dolor i donar consol.

Anna Nolla



MITES SOBRE EL DOL EN LA 
INFÀNCIA

■ - No s’adonen del que passa després d’una pèrdua.

■ Els infants s’adonen de les pèrdues principals i les secundàries.

■ - No elaboren el dol.

■ Elaboren dols, expressen els diferents processos del dol de

diferent manera que els adults.

■ - És millor que no participin dels rituals.

■ La millor opció és oferir-los la participació donant la informació

adequada.

PF



VISIÓ DE LA MORT I EL DOL

■ De 0 a 2 anys:  no existeix una comprensió de la mort. 

■ Dels 2 a 5 anys: la mort és temporal i reversible. 

■ Dels 6 als 10 anys: la mort és irreversible. La mort no inclou la 
consciència del jo.

■ A partir dels 11 anys: la mort es veu com a irreversible i 
universal. 



CONCEPTES PER A ENTENDRE LA MORT

■ No-funcionalitat: no hi ha moviment ni funcions
corporals.

■ Irreversibilitat: comprendre que allò que passa és per 
sempre.

■ Universalitat: la mort afecta tots els éssers vius.

■ Causalitat: per què ens morim?

■ Continuació no corpòria: és la mort el final?

Àngels Miret i Neus Ballesteros. Curs Prisma



El procés de dol és un procés…



EL PROCÉS DE DOL: QUÈ IMPLICA?
La resposta natural davant una 

pèrdua porta a l’ésser a 
experimentar diferents reaccions:

■ Fisiològiques.

■ Emocionals.

■ Cognitives.

■ Comportamentals.  

Model integratiu-relacional:	Alba	Payàs



Ta

Tasques en el dol: 
- Acceptar la realitat de la pèrdua
- Connectar amb el dolor
- Ajustar-se a un entorn on la persona que ha 
mort no hi és
- Recol·locar la persona en la pròpia vida i 
seguir vivint

William Worden



1. Qui ha de notificar la mort d’una persona 
estimada?

Una persona amb un vincle segur que no se 
senti desbordada. 

2. Quan s’ha de comunicar i on?

El més ràpid possible, en un espai sense
interferències. 

Preguntes freqüents



3. Com s’ha d’explicar? 

Anticipar la notícia. 

Dir-los la frase «s’ha mort», 
no utilitzar eufemismes com «se n’ha anat»

Parlar sobre les emocions que sentim.

Donar espai i temps per a realitzar preguntes i 
respondre-les amb un llenguatge a la seva edat.

Mostrar-nos molt comprensius. 

Informar sobre com esdevindran els propers dies.



4. Hem d’informar a l’escola?

Sí, si us plau! 

Per a poder fer un acompanyament integral.

5. Els infants han d’anar als rituals de comiat?

El dol és un procés íntim i privat, i cada persona el viurà
segons el seu moment vital, l’entorn, els suports… Però
quan és compartit col·lectivament aporta beneficis que
ajuden a elaborar un bon dol personal.

Àngels Miret



Beneficis:

- Ajuden a passar del que no és real a la realitat. 
Simbolitzen el pas de la vida a la mort. 

- Permeten expressar les emocions.

- Permeten rebre el suport dels altres (suport social).

- Estimulen a recordar la vida del difunt.

- Ajuden a començar a establir un vincle nou amb la 
persona difunta. 

Rando y Digrevoy. El Nen i la mort. Montse Esquerda i Anna M. Agustí



Literatura que ens pot ajudar
0 - 6

L’orugueta Golafre. Eric Carle.

El monstre de colors. Anna llenas. 

T’estimaré sempre Petitó. Debi Gliori. 

Adéu, petit amic! Escoles Waldorf. Helena Portella.

* L’arbre dels records. Britta Teckentrup. 



6 – 12

On és el iaio?  Mar Cortina.

L’illa de l’avi. Benji Davies. 

El camí de la Lua i El camí del Dan. Neus Ballesteros, Ivan Tàpia, Eva Sitko.

¿Cómo es possible? Peter Schössow.

No és fàcil, petit esquirol. Elisa Ramón i Rosa Osuna.

El buit. Anna Llenas.



+ 12
L’abre Vermell. Shaun Tan. 

El hilo de la vida. Davide Calí i Serge Bloch.

Amic Meu. Open Cultural Center. 

Alba. Enric Larreula.

El món groc. Albert Espinosa.

En Mattia i l’avi. Roberto Piumini.



Bibliografia adults
El nen i la mort. Montse Esquerda i Anna M. Agustí. 

Los niños y la muerte. Elisabeth Kübler – Ross.

I jo, també em moriré? Xusa Serra.

El centre educatiu de dol. Àngels Miret.

Del viure i del morir. Anna Nolla.

El mensaje de las lágrimas. Alba Payàs.

La pèrdida inesperada. El duelo por suicido de un ser querido. Dulce Camacho.

¿Podemos hablar de algo más agradable? Roz Chast. 



MOLTES GRÀCIES


