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Maleta pedagògica: LA MORT I EL DOL 
 

Contingut 
 

Dossiers 

 
Recursos per treballar la pèrdua i el dol: contes, llibres, pel·lícules i webs 

Recull de materials, amb indicació del nivell per al qual són més adequats i una breu 
descripció del seu contingut. 
 
Les pèrdues vitals: treballant des de la prevenció 

Orientacions per treballar les emocions associades a la pèrdua d’éssers estimats. 
 
Orientacions per a la intervenció en situacions de dol a l’escola 

Guia per ajudar a superar el trasbals que comporta la mort d’un membre de la 
comunitat educativa. Protocol elaborat per un grup de treball de professionals dels 
diferents EAPs de les comarques de Girona. 
 
Orientacions per a la intervenció en situacions de dol a l’institut 

Guia per ajudar a superar el trasbals que comporta la mort d’un membre de la 
comunitat educativa. Protocol elaborat per un grup de treball de professionals dels 
diferents EAPs de les comarques de Girona. 
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DVD 

 
Educació infantil i Primària 

• Buscando a Nemo (2003). 

• Història d’una gavina (i del gat que li va ensenyar a volar) (1999). 

• Mi chica (2002). 

• Up (2009). 

• Viaje mágico a África (2010). 

 

Secundària 

• Cadena de favores (2001). 

• Mi vida sin mi (2003). 

• Planta cuarta (2002). 

• Un monstruo viene a verme (2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Us preguem que informeu de qualsevol incidència o suggeriment 
relacionat amb el contingut de la maleta a: 

CRP del Bages 

crp-bages@xtec.cat 


