
L’infant i la mort
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Índex

� Per què parlar amb els nens/es de la mort?
� Com entenen la mort els infants
� Què és el dol?� Què és el dol?
� Reaccions dels nens a la pèrdua segons l’edat
� Com donar la notícia als nens
� Pautes per ajudar als nens segons l’edat
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Per què parlar amb els nens de la 
mort?

� La mort forma part de la vida
� Tema tabú
� El protegim quan en parlem, no quan ho evitem� El protegim quan en parlem, no quan ho evitem
� Sempre és pitjor la fantasia que la realitat
� El concepte ajuda a situar l’experiència
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Com entenen la 
mort els nensmort els nens
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Del 0 als 2 anys

� No hi ha capacitat per entendre la mort
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Dels 2 als 5 anys

� La mort es considera temporal reversible i de 
causa externa

� Té un pensament concret i literal
� Vigilar amb els exemples; se’ls pren al peu de la � Vigilar amb els exemples; se’ls pren al peu de la 

lletra
� Cal donar respostes directes, clares i sense

eufemismes
� Fa preguntes concretes i repetitives
� Explicar la mort com a no funcionalitat
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Dels 6 als 10 anys

� Pensament més elaborat i complex; fa 
preguntes més enrevessades

� Molta curiositat; s’interessa per les causes
� Apareix la por a perdre els pares o de morir-se 

un mateix.
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Què és el dol?
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Fases del dol

Xoc
RàbiaRàbia

Negociació
Tristor

Acceptació

Ignasi Pares Ubach  633.47.23.63                                                                                             ignasipu@copc.catContacte:  Tel. 633 472 363 | ignasipu@copc.cat | www.ignasipares.com



Factors dels que depenen les 
reaccions

� El concepte de mort que té elaborat

� El tipus de pèrdua i el vincle amb la 
persona que ha perdut.persona que ha perdut.

� Segons com ho viu la familia i l’entorn
� Del temperament del nen
� Edat i etapa del desenvolupament.

Ignasi Pares Ubach  633.47.23.63                                                                                             ignasipu@copc.catContacte:  Tel. 633 472 363 | ignasipu@copc.cat | www.ignasipares.com



Reaccions dels nens
a la pèrdua segons
l’edatl’edat
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Dels 0 als 18-24 mesos

� Viu la pèrdua com la pèrdua d’una part d’ell
mateix

� Respon mitjançant alteracions de l’estat d’ànim
� De forma indirecta, es veu afectat per la reacció

de la mare
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Dels 2 als 5 anys

� Pot no haver-hi cap reacció immediata
� Manté la capacitat de jugar i riure
� Poden aparèixer regressions

Ansietat� Ansietat
� Fa preguntes molt concretes i molt repetitives
� Pot interioritzar la culpa de manera màgica

(egocentrisme màgic)
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Dels 6 als 11-12 anys

� Tristesa i plor són les emocions mes freqüents
� L’ansietat pot provocar preocupacions

excessives
� Culpa associada a esdeveniments reals

magnificats
� Manifestacions comportamentals
� Símptomes somàtics
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Com donar la 
notícia als nensnotícia als nens
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Qui? 
Quan?
On?On?

Com?
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Els nens i els rituals de comiat

� Es bo deixar-los participar, si volen
� Acompanyar-los sempre i anticipar-los el que es 

trobaran
� Es pot invitar a fer que el nen li porti un objecte

personal, un dibuix, una carta… per fer-li’n
ofrena

� Respectar el seu ritme

Ignasi Pares Ubach  633.47.23.63                                                                                             ignasipu@copc.catContacte:  Tel. 633 472 363 | ignasipu@copc.cat | www.ignasipares.com



Pautes per ajudar als 
nens segons l’edatnens segons l’edat
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Dels 0 als 2 anys

� Manifestacions recurrents: irritabilitat, 
alteracions del son i de la gana…

� Intentar mantenir horaris i rutines
� Evitar sobre-excitacions� Evitar sobre-excitacions
� En la mesura del possible, anticipar-nos a 

l’esdeveniment
� Que el vetllador del dol disposi de períodes de 

descans
� Si la mare està en dol, expressar-ho.

Ignasi Pares Ubach  633.47.23.63                                                                                             ignasipu@copc.catContacte:  Tel. 633 472 363 | ignasipu@copc.cat | www.ignasipares.com



Dels 2 als 5 anys

� Presentar la mort com una absència de funcions
� Evitar eufemismes
� Diferenciar entre mort i son� Diferenciar entre mort i son
� Distingir entre malalties greus i les que no ho

son
� Deixar clar que no és culpa seva
� Compartir emocions
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Dels 6 als 11-12 anys

� Respondre de la manera més precisa possible
� Escoltar molt al nen, tenint en compte que:

Repeteix molts les mateixes preguntesRepeteix molts les mateixes preguntes
Apareix també la culpa
Es preocupen per temes familiars, salut...
Es plantegen la seva pròpia mort

� Estar atent a les dificultats de conducta o 
alteracions del rendiment escolar
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Eines d’acompanyament en nens

� Conèixer el mapa del camí
� Afavorir la comunicació amb el nen
� Facilitar l’expressió emocional i donar-li validesa

Conèixer els “llenguatges” del nen� Conèixer els “llenguatges” del nen
� Restablir seguretats
� Paciència
� Tenir en compte els nostres límits
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Important

� Assegurar-se que el nen sap que si el progenitor 
supervivent no és amb ell és perquè no pot

� Que el nen es segueixi sentint estimat
� Assegurar-se que el nen sàpiga que és bo

compartir les seves emocions i pensaments
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Moltes gràcies
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