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 TALLER D’ASSESSORAMENT AL DOL DELS INFANTS 

 
Abans el dolor formava part de la vida, i no era estrany veure algú plorant davant dels altres. A 

la gent li agradava compartir els seus neguits i per això hi havia el saludable costum de treure 

les cadires al carrer a l’hora de la fresca: feien amb naturalitat una teràpia col·lectiva, parlaven 

del que els preocupava i, el més important no sentien la cruesa de la soledat. 

Amb els anys no trobem canvis en el dolor que provoca l’absència per la mort d’un ésser 

estimat, la pèrdua més important que viurem, però en canvi sí en la forma de viure-ho 

socialment. Avui dia intentem no parlar de les adversitats i sobretot les malalties o la mort 

d’algú. Dins les cases existeix un intent per sobre protegir als demés membres de la família del 

que realment preocupa, arribant a apartar als infants de qualsevol aspecte dolorós. 

Aquests moments, solen ser propicis per plantar la llavor de les «mentides piadoses», i el 

resultat és que l’infant viu la seva pròpia aflicció sol i amb por, ràbia i absoluta des protecció. 

Aquesta forma de viure té conseqüències i poden aparèixer trastorns de tota mena (físics, 

conducta o emocionals). 

Ens preocupa saber que els índex de depressió infantil afecta al 25% dels infants i joves del 

nostre entorn. 

Avui dia, pocs infants podran participar junt amb la família dels rituals o les celebracions de 

comiat de qui estimen. Moments determinants emocionalment que si no es viuen queden 

pendents de reparar. Per tot això és moment de reflexionar i poc a poc canviar aquest model 

de contenció emocional, por, desconfiança i soledat davant la mort i el dol. 

En un estudi realitzat a petits nens orfes (Yalom 1984) es va arribar a la conclusió que “la 

informació concreta sobre la mort els ajudava en determinats moments; en canvi, els resultava 

molt més difícil superar la situació quan els adults del seu entorn, voluntàriament o 

involuntàriament, disfressaven els fets”. 

 
“Fora molt útil que hi hagués més gent que parles de la mort com d’una part intrínseca 

de la vida, de la mateixa manera que no vacil·lem en parlar que algú està esperant un altre nen”. E. Kubler-Ross 

 



Qüestions de referència: 

És recomanable parlar de la Mort als nens abans de que es trobin en una situació de Dol. Cal 

aprofitar situacions que ho permetin: Visita a una església amb cementiri, una flor que es 

marceix, l’ocell que mort, un cotxe funerari etc. Mai vincular la mort a una contrarietat o 

dificultat, ni a una malaltia lleu o passatgera. Hem de explicar als nens el que produeix la mort. 

Hem d’emprar la paraula mort i eliminar els eufemismes (ja descansa, ha marxat de viatge o 

està dormint), si no és així només aconseguirem confondre més al nen. 

 

No mentir mai; si no tenim la resposta, reconèixer-ho. 

No sobrepassar el nivell de comprensió del nen. 

La informació a d’ésser a demanda, ha de saber que tindrà informació quan la demani. 

No anticipar-se, necessiten reflexionar. 

El nen ha de tenir l’oportunitat de parlar de la persona morta i respectar el seu dolor 

emocional. 

Reforçar la irreversibilitat de la mort i no donar peu a falses expectatives de retorn. 

Ensenyar-li que tots tenim un temps, el nostre temps, no pas tot el temps. 

No amagar el nostre propi dolor, ni plorar d’amagat. És bo mostrar que els adults 

també som vulnerables i que d’aquesta forma els convidem a compartir la tristesa.  

 

Psicologia evolutiva. 

Per a poder ajudar i acompanyar als infants en el tema de la mort, cal conèixer, l’evolució 

psicològica de el infant davant el tema de la mort. Model de Psicologia evolutiva: 

 

• Desconeixement absolut de la mort. Fins els 3 - 4 anys. per a ell morir és dormir. No 

compren el caràcter definitiu de la mort. No comprèn la idea de l’eternitat o el per 

sempre. No pot fer operacions de caràcter abstracte. 

• Descobriment real de la mort de l’altre. Dels 5 als 10 anys. Ja entenen millor que algú 

deixi de viure. Els costa pensar que no tornaran a veure a la persona. Solen tenir la 

sensació de que tornarà, però saben que és definitiu. 

• Descoberta de la pròpia mort. Dels 10 anys endavant. Saben que la mort arriba a 

tothom i ja saben que es produeix per una claudicació de les activitats físiques 

 



Tenir al costat a persones que li responguin sincerament i honestament sobre la mort ajudarà 

al nen a entendre força millor: Tot el que té de misteriosa la mort. El dolor de la pèrdua. El 

gran buit de l’absència de la persona estimada. 

 

Si li diem al nen que la mare està al cel, ell esperarà poder veure-la asseguda sobre un núvol i 

ens pot dir “em vull morir per poder anar on és la mama”. 

Els infants es solen culpabilitzar molt més que els adults. Cal tenir present que el nen que no 

pot veure a la seva mare en el cel, deixarà de confiar en la persona que li ha dit i brollaran 

conflictes emocionals. No hi ha res pitjor per un nen que ha mort el pare o la mare, que perdi 

la confiança en el que li queda. És important explicar al nen que la mama o el papa no volien 

morir i que van lluitar per no deixar-lo sol. 

 

Ens pot fer preguntes com “quan torna la mama?”. Tot i el dolor cal dir-li sempre la veritat “la 

mama no tornarà mai més, sé que estàs molt trist i jo també”. Plorar junt al nen es el millor regal que li 

podem fer en aquests moments i reforçar llassos emocionals. 

 

 
 

Preguntes que ens poden fer: 

Que vol dir morir-se? On va una persona quan es mor? 

Per què naixem si ens hem de morir? Ja no es torna a viure una altra vegada? 

No es pot fer res per no morir? I els meus pares també moriran? 

Per què uns moren de petits i altres de grans? 

 

Reaccions emotives del nen. 

Tristesa pel que ha passat. Ràbia per haver estat abandonat. 

Por de que el deixin sol. Sentiment de culpa. 



Preguntes que el nen es fa verbalitzades o no. 

He tingut la culpa de que es moris?  Em passarà també a mi?  Qui em cuidarà a mi ara? 

 

La manca d’informació sobre la Mort, afectarà la maduresa emocional del nen quan arribi a 

adult i es trobi davant d’una pèrdua? 

El Dol per la mort d’un ésser estimat és un procés normal, però poden aparèixer dificultats si 

les persones no poden expressar tots els seus sentiments amb freqüència i de forma ordenada. 

Els rituals com dedicar els gols a l’àvia, enterrar la mascota per acomiadar-se, portar unes 

flors, fer un escrit o un dibuix, ajuden a expressar els sentiments i tranquil·litzar l’ànima. 

 

	   	   	  
	  

Per	  tal	  d’arribar	  a	  tots	  el	  pares	  i	  mares	  que	  ho	  necessitin,	  en	  l’any	  2014	  es	  va	  publicar	  el	  llibre,	  	  

	  

	  

És	  molt	  difícil	  que	  algú	  que	  no	  sap	  nadar	  ensenyi	  a	  un	  altre.	  Per	  tant	  aquest	  llibre	  té	  dues	  parts,	  la	  

primera	  pretén	  ajudar	  als	  adults	  a	  entendre	  les	  pròpies	  emocions	  de	  vivències	  infantils	  i	  ajudar-‐los	  

a	  reparar	  el	  que	  tenen	  pendent.	  La	  segona	  part	  parla	  dels	  diferents	  dols	  dels	  infants	  (la	  separació	  

dels	  pares,	  la	  malaltia	  i	  la	  mort	  dels	  avis,	  germans,	  pares,	  mascotes…,	  el	  que	  senten	  i	  què	  els	  ajuda	  

a	  viure-‐ho	  millor.	  


