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“com ho vau viure?, per descobrir el que més us va ajudar” 
“i el que us hauria facilitat, encara més, 

la comprensió de LA MORT I del  DOL”. 
*Escriure en una cara del paper el que més us va ajudar

escriure en l’altra cara del paper el que us hauria facilitat més la comprensió del fet

Si en la vostra infància va morir algú a qui 
estimàveu, us convidem a mirar enrere i a recordar: 
 



guió
1.Concepte de mort i  dol , mites
2.la mort i el dol en els nens i nenes
3.com parlar de la mort als nens i nenes
4.preguntes freqüents dels nens i nenes
5.característiques de les diferents etapes 
evolutives: 

5.1.Abans dels 2 anys,
5.2.dels 2 als 5 anys,
5.3.dels 6 als 9 anys,
5.4.dels 9 als 12 anys,
5.5.adolescència,

6.reaccions naturals 
7.signes d’alerta
8. IDEES ÚTILS 



la mort i el dol
La mort d’un ésser estimat COLPEIX, ESPANTA, ANGOIXA… És un fet estressant que causa un gran dolor i emocions molt intenses i 
difícils de controlar. 

Els pensaments, emocions i comportaments que ens apareixen a causa de la mort de la persona estimada s’anomena DOL. 

No parlem d’una malaltia. EL DOL És un PROCÉS NATURAL I NORMAL. Ens ajuda a adaptar-nos a la pèrdua de la persona, a viure sense 
la presència física d’ella i a mantenir el vincle afectiu des del record. 

LA DURADA DEL PROCÉS DE DOL ÉS MOLT VARIABLE; generalment, els dos primers anys són molt durs i progressivament va disminuint 
el malestar emocional. els nens  va fent el procés a mesura que es desenvolupen les seves capacitats cognitives i afectives. 



MITES SOBRE la mort i EL DOL EN NENS, NENES I 
ADOLESCENTS

❖ SÓN MASSA PETITS PER ENTENDRE-HO...
❖ NO ELS INTERESSA AQUEST TEMA...
❖ JA HO APRENDRAN MÉS ENDAVANT...
❖ NO ELABOREN EL DOL PER LES PÈRDUES.
❖ ELS HEM DE MANTENIR ALLUNYATS DEL QUE HA PASSAT I AIXÍ ELS PROTEGIM DEL DOLOR.
❖ NO HAN DE PARTICIPAR EN L’ENTERRAMENT O ACTES DE COMIAT PERQUÈ NO TENEN EDAT.



REALITAT SOBRE LA MORT I EL DOL EN NENS, nenes i 
adolescents 

❖ ELS NENS S’INTERESSEN PER LA MORT, a la seva manera,  DES DE MOLT PETITS (HO VEUEN ALS DIBUIXOS, en senten parlar.. ). 
❖ PER ELLS ÉS DESCONEGUDA I Els PROVOCA CURIOSITAT I DESIG D’APRENDRE. ES POT PARLAR DE LA MORT SENSE QUE S’HAGI DONAT EL 

CAS (preventivament) en aquest cas no hi son presents les emocions però es treballa el concepte.
❖ ES FAN PREGUNTES I INVESTIGUEN SOBRE LA MORT: SINÓ S’EXPLICA LA VERITAT, APLIQUEN LA SEVA IMAGINACIÓ.
❖ EL DOL ÉS UN PROCÉS INDIVIDUAL, FAMILIAR I SOCIAL I ELS NENS EN FORMEN PART: ELS NENS TAMBÉ FAN EL SEU DOL I VEUEN I 

PERCEBEN COM FAN EL DOL, ELS ALTRES. 
❖ PERCEBEN COM SE SENTEN I ACTUEN ELS ADULTS DEL SEU VOLTANT PER LA PÈRDUA D’UN FAMILIAR; SI PERCEBEN MENTIDES O VERITATS  

“DISFRESSADES”, PATEIXEN i se senten insegurs. 
❖ NECESSITEN QUE ES PARLI DE LA MORT I que es comparteixin LES EMOCIONS amb ells, PER PODER FER EL SEU PROCÉS DE DOL.



COM PARLAR DE LA MORT ALS NENS, nenes i 
adolescents 

❖ QUI?: Els pares o els familiars més propers, emocionalment, al nen/a.

❖ QUAN?: Immediatament quan ha passat o el més aviat possible.

❖ ON?: En un lloc segur, tranquil i conegut pel nen/a. 



COM PARLAR DE LA MORT ALS NENS, nenes i 
adolescents

❖ Dient la VERITAT sense molts detalls : hagi sigut com hagi sigut la mort, cal dir la veritat i utilitzar la paraula 
“mort”. Evitar les paraules  “Viatge” i  “DORMIR”. Podrien assabentar-se per alguna persona aliena i  imaginar-se ells el motiu 
pel qual no veu una persona. POT SER MOLT PITJOR AIXÒ QUE SABER LA REALITAT.  

❖ Amb PARAULES CLARES I TO DE VEU TRANQUIL i EXPLICANT EL QUÈ HA PASSAT AMB MOLTS “MOLTS”: “Ha 
passat una cosa molt i molt trista. Tal persona, ha mort. Ja no estarà més amb nosaltres perquè ha deixat de viure” “ja saps que 
estava molt i molt malalta…” o “hi hagut un accident…. molt i molt greu i ha quedat molt i molt malferit”. “Les persones 
moren quan estant molt i molt malaltes o queden molt molt malferides”. 

❖ POSANT EXEMPLES: a partir de vivències personals, animals de companyia que han mort, plantes,...



COM PARLAR DE LA MORT 
ALS NENS, nenes i adolescents 
❖ Utilitzant CONTACTE FÍSIC: a la falda, a coll, acaronant o abraçant al nen, …

❖ EXPRESSANT LES EMOCIONS I ANIMAR QUE EXPRESSI LLIURAMENT: plorar davant del nen,... És més sa compartir 
les emocions que ocultar-les.  dir.li: “pots plorar tot el que necessitis”, “pots estar trist”,  “pots estar enrabiat”,.. 

❖ Fent PREGUNTES: així ell  verbalitza i  expressa amb les seves paraules i ens assegurem que ho ha entès. 

❖ RESPONDRE LES SEVES PREGUNTES: PODEM DIR “NO HO SÉ” sinó tenim resposta a alguna pregunta .

❖ RECORDAR LA PERSONA MORTA: les coses que havien fet junts. Parlar de les coses bones i positives .

❖ PARTICIPAR EN EL COMIAT: o a una part del comiat: PER CONSTATAR LA MORT. SINÓ HO VISC NO M’HO CREC. I SINÓ M’HO CREC 
NO EL·LABORO EL DOL.  ES POT explicar abans . respectar la decisió de no voler assistir.



PREGUNTES FREQÜENTS DELS NENS, nenes i 
adolescents 

❖ Què és la mort?  depèn del punt de vista de cada família i del concepte que cadascú ha elaborat. 
Exemples “final de la vida”; “és un canvi”; “no ho sé”     li podem preguntar: - tu què en penses? 

❖ on és la persona? depèn del punt de vista de la família exemples “és al cel” (a prop de Déu), al 
cementiri (nínxol, taüt), si s’ha incinerat (dir el lloc on són les cendres); està a la vida (dins de 
tots nosaltres, en el record)

❖ quan tornarà? MAI 
❖ per què no torna? perquè no pot
❖ per què s’ha mort? dir el motiu real + “greu” (accident greu; malaltia greu; molt vell)



PREGUNTES FREQÜENTS DELS NENS, nenes i 
adolescents 

❖ com pot respirar? i si te gana? ja no ho necessita, no té gana, ni fred, ni son ..
❖ fa mal? no ho sap ningú del tot però jo crec que “no”
❖ com se sap que no dorm? no respira, no sent, no contesta, els metges tenen màquines per saber 

si el cervell i el cor no funcionen 
❖ m’oblidaré d’ell? no, el recordarem parlant d’ell, mirant fotografies, parlant del què fèiem 

junts
❖ tu et moriràs? sí, tothom es mor però no tinc intenció que sigui ara.. segurament seré vellet/A i 

tu ja seràs gran. si insisteix podem dir-li que si passés no es quedaria sol i qui se'n podria ocupar



els nens i nenes de menys de 2 anys
“l’edat de les sensacions”

característiques de l’infant: 

❖ estadi de les sensacions i el moviment.
❖ no existeix el llenguatge.
❖ no coneixen el concepte de vida ni de mort.

Què podem fer?:

❖ donar-li joguines preferides o roba que doni seguretat.
❖ OEFRIR-LI una figura coherent que cobreixi les seves necessitats afectives i normatives.



els nens i nenes de 2 a 5 anys
“el nen i el seu món màgic”

característiques de l’infant: 
❖ existeix el llenguatge. 
❖ Són egocèntrics (tot gira al seu voltant, tot té a veure amb ells). 
❖  molt curiosos, tenen un pensament màgic. No hi ha consciència racional.  
❖ Ja tenen una primera idea de la mort.  la relacionen amb el MOVIMENT i la perceben com un estat temporal i reversible  (tot allò 

que no es mou està mort i qui mor pot tornar a viure). A partir dels 5 anys relacionen EL CONCEPTE DE vell i estar malalt amb 
morir. 

QUÈ podem fer? 
❖ ja podem parlar del concepte de “MORT” però ho poden entendre com “un viatge”. i viure la culpa i l’abandó.  s’ha d’anar repetint i 

explicant el que ha passat i clarificant però al ritme que ells pregunten o van entenent i madurant el concepte. 
❖ dibuixar, llegir, jugar amb ells, incloure’ls als rituals/cerimònies, mantenir els hàbits (escola, amics..).



els nens i nenes de 6 a 9
“els petits científics”

característiques de l’infant: 
❖ Diferencien la fantasia de la realitat.
❖ EVOLUCIONA MOLT EL CONCEPTE DE MORT, AL PRINCIPI DE L’ETAPA PENSEN QUE “ A MI NO EM POT PASSAR, PERÒ SÍ ALS ALTRES” I VAN 

EVOLUCIONANT FINS QUE ARRIBEN A PENSAR QUE ÉS UNIVERSAL (TOTHOM HA DE MORIR), QUE ÉS IRREVERSIBLE (no es pot tornar) i que té 
una causa (hi ha un motiu real que ho explica).

 QUÈ Podem fer?: 
❖ DIALOGAR MOLT AMB ELLS EN UN LLOC SEGUR.
❖ EXPLICAR LES CAUSES DE LA MORT, DEIXAR-LO PARLAR I ESCOLTAR-LO, DONAR-LI TEMPS.
❖ FER ACTIVITATS FÍSIQUES, JUGAR, FER DIBUIXOS.
❖ SI L’ADULT REP AJUDA O SUPORT , QUE ELL HO SÀPIGA EL POT AJUDAR I TRANQUILITZAR-LO. 



ELS NENS DE 8/9 A 12 ANYS
“EL NOI QUE PENSA I DIALOGA”

característiques de l’infant: 
❖ EL PENSAMENT ES CONTINUA FORMANT I EL SEU RAONAMENT JA ÉS MOLT MADUR. 
❖ comprenen CONCEPTES ABSTRACTES I PODEN RAONAR AMB LÒGICA. EL CONCEPTE DE MORT HA EVOLUCIONAT  més encara; ÉS INEVITABLE. 

 QUÈ PODEM FER?: 
❖ PROXIMITAT DELS PARES.
❖ LA COMPRENSIÓ A LES REACCIONS.
❖ PARLAR AMB ELLS DELS SENTIMENTS.
❖ ANAR ALS RITUALS.
❖ CONVIDAR A QUE ESCRIGUIN CARTES, POEMES, DIBUIXOS… DE COMIAT, LLEGIR I ESCRIURE UN DIARI , FER ESPORT O  ACTIVITAT DE LLEURE,..



“QUI SÓC JO? “ pre adolescència 
“granS per a unes coses i petits per a d’altres “ adolescència 

característiques deL NOI/a: 

❖ APAREIXEN EMOCIONS CONTRADICTÒRIES, SENTIMETNS DE VERGONYA, INSEGURETATS, COMPleXES.
❖ EL PENSAMENT EN RELACIÓ A LA MORT ÉS COM LA D’UN ADULT I EL SEU CONCEPTE DE MORT  ÉS abstracte  

(imagina i pensa sobre coses que son possibles que passin) i conté tots els components per 
entendre-la (irreversible, universal, personal, inevitable i atzarosa). 

❖ creuen però que falta molt temps perquè els passi a ells (negació de la pròpia mort).
❖ allunyament emocional dels pares, confrontació amb els pares, vulnerabilitat emocional.



“QUI SÓC JO? “ pre adolescÈncia 
“granS per a unes coses i petits per a d’altres “ adolescÈncia 

QUÈ PODEM FER?: 

❖ que formi part de la cura i del comiat de la persona (deixar-lo escollir), trobar l’equilibri entre la proximitat i la independència. 
❖ oferir i complir amb la confidencialitat si ho demana. 
❖ dialogar sobre el dol, els sentiments, donar directrius i consensuar límits.
❖ deixar obert el moment de la conversa per quan ell vulgui  i amb qui ell vulgui.
❖ ajudar-lo a pensar respostes que li poden fer els amics abans que s’hi trobi.
❖ deixar clar que ell continuarà sent adolescent i no ha de fer d’adult. 



MANIFESTACIONS/REACCIONS  DE DOL NaturaLS 
En nens, nenes I ADOLESCENTS
❖ ANHEL; EL NEN POT DIR QUE Té LA NECESSITAT DE TOCAR, ABRAÇAR, SENTIR LA PERSONA ( és MÉS FREQÜENT AL PRINCIPI DE LA PÈRDUA). 

❖ NEGACIÓ A LA PÈRDUA O confusions en relació a la pèrdua: POT CREURE QUE L’HA VIST (també més freqüent al principi).

❖ Commoció per la pèrdua i tristesa: insomni,malsons, CRITS, DES ESPERANÇA.

❖ ràbia /ENUIG /irritabilitat: (jocs  violents O CONDUCTA VIOLENTA).

❖ enfadar-se sovint amb les persones de la família i rebel·lia ( NO ACCEPTAR AJUDA, ni escolta,...). 

❖ pors: POR ALS ESTRANYS (ELS Més Petits), POR A LA FOSCOR, a perdre altres membres de la família o amics que són vius.

❖ NECESSITAT ACTIVITAT FÍSICA, hiperactivitat.

❖ canvis humor sobtats, CRIDES Atenció. 



MANIFESTACIONS/REACCIONS  DE DOL NaturaLS 
En nens, nenes I ADOLESCENTS
❖ problemes de concentració en tasques escolars: LA COGNICIÓ QUEDA ALTERADA.

❖ SOMATITZACIONS (MALS DE CAP, PANXA, REBRE PETITS COPS…): ALTERACIONS FÍSIQUES DE L’ORGANISMe.

❖ SENTIMENTS DE CULPA: PER ALGUNA COSA QUE HAVIA DIT O FER a LA PERSONA QUE FALTA.

❖ SENTIMENTS D’ABANDONAMENT: CREURE QUE LA PERSONA ELS HA DEIXAT, els ha  ABANDONAT.

❖ AÏLLAR-SE DEL ALTRES.

❖ APATIA.

❖ Problemes d’alimentació: PÈRDUA DE GANA.

❖ regressions a etapes anteriors del desenvolupament: conductes infantils.

AQUESTES MANIFESTACIONS SÓN NATURALS DURANT, APROXIMADAMENT, EL PRIMER ANY  I DEPENENT DEL VINCLE AFECTIU POT SER MÉS LENT.  



SIGNES d’ALERTA
❖ manifestar que vol reunir-se amb la persona morta de forma excessiva.
❖ imitar la persona morta amb gestos i actituds de forma excessiva.
❖ negació de la pèrdua.
❖ plors excessius durant llargs períodes de temps.
❖ Por a quedar-se sol, por a perdre altres persones. 
❖ canvis de caràcter;  crides d’atenció freqüents i prolongades, MANCA DE RELACIÓ AMB ELS ALTRES.
❖ canvis sovint de l’estat D’Ànim.
❖ FALTA DE GANES DE JUGAR o de fer  aquella activitat que li agrada,  PÈRDUA DE VITALITAT.



SIGNES d’ALERTA
❖ regressions molt intenses comportament molt infantil durant un període de temps llarg (fer-se 

pipí, parlar com un nen més petit, demanar menjar sovint).
❖ alteracions en alimentació i son.  
❖ canvis en el rendiment escolar importants o no voler anar a l’escola.
❖ madurar  massa ràpid .

QUAN LES REACCIONS ES MANIFESTEN DE FORMA PROLONGADA I INTENSA PODEN INDICAR MALESTAR 
EMOCIONAL, COM ARA DEPRESSIÓ, ansietats, BLOQUEIG EMOCIONAL,...SENTIMENTs DE DOLOR SENSE RESOLDRE. 
ALESHORES CAL DEMANAR AJUDA A UN PROFESSIONAL.



idees útils
Els nens aprenen a través del  JOC , amb ell podem  comunicar  les seves necessitats, emocions i conflictes, ENS DIU QUINS SÓN 
ELS SEUS DESITJOS.   Utilitzar el joc  i/o  contes els  ajuda a exterioritzar  i pensar el que porta dins.

LLibres i CONTES  que et poden ser molt útils per parlar de la mort i el dol amb els infants.

❖ “NO ÉS FÀCIL, PETIT ESQUIROL! “ D’eLISA rAMON I rOSA oSUNA. eD. kALANDRAKA.   
❖ “La JÚLIA TÉ UN ESTEL”  D’eDUARDO jOSÉ. ED. La Galera.
❖ “MÉS ENLLÀ DEL GRAN RIU” D’aRMIN bEUSCHER. eD. jOVENTUt.
❖  “EL NEN DELS ESTELS”  DE PATRIK SOMERS. ing eDICIONS.
❖ “l’HERÈNCIA” DE jAUME ceLA. ED. eL VAIXELL DE VAPOR.

 



que tinguem sort... 

    GRÀCIES!

http://www.youtube.com/watch?v=-QS0N-85c2E

