
Pel·lícules i contes en les quals es tracta la mort
BAMBI
Probablement la pel·lícula que tota una generació té en la retina
com un dels moments més tristos d'un conte Disney. Tracta el
procés de dol d'un petit cérvol que perd a la seva mare.
EL REY LEÓN
La famosa pel·lícula que va suposar el renaixement de Disney tracta
el procés del dol i la responsabilitat de Simba en morir el seu pare
Mufasa. Simba ha de superar aquesta responsabilitat i enfrontar-se
a les seves pors per a reprendre la seva vida i la destinació que tenia
com a Rei.
TIANA Y EL SAPO
En aquesta tendra pel·lícula, basada en el llibre de la princesa
granota de E.D. Baker, els protagonistes han d'acomiadar a un dels
seus amics Ray (La cuca de llum), que ha estat ferit pel vilà home de
les ombres.
¿DÓNDE ESTÁ EL ABUELO?
El relat de Mar Cortina, explica la mort com una part més de la vida,
i ella reconeix que cal educar sobre la seva existència. Els avis, un
pilar en l'estructura familiar i de la vida dels nens, seran
probablement les primeres pèrdues que hauran d'afrontar. Aquest
conte ens guía a través d'una difícil experiència pel procés de la
protagonista.
¡NO ES FÁCIL PEQUEÑA ARDILLA!
El conte d'Elisa Ramón i Rosa Osuna és un tendre i fidel relat de les
fases del dol que un petit esquirol ha d'assumir en perdre a la seva
mare i un trajecte personal que desemboca en un acostament amb
el seu pare per a superar el dolor.
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Alguns factors que influeixen són: l'edat, la relació amb la persona difunta
i les característiques del succés.
Així, per a saber com ajudar a un nen o una nena, hem de conèixer com
està vivint la pèrdua i quines són les seves reaccions més freqüents.

QUINES MANIFESTACIONS SÓN FREQÜENTS?
● Tristesa, malestar, plors…
● Regressió a etapes anteriors: descontrol d’esfínters, no menjar…
● Dificultats escolars: agressivitat, sota rendiment, aïllament, dificultat

d'aprenentatge, de concentració…
● Sentiment de culpa
● Ansietat i irritabilitat
● Por de perdre al progenitor no mort
● Terrors nocturns

COM AJUDAR ALS INFANTS A AFRONTAR LA MORT D’UN SER ESTIMAT?
● Dedicar-los més temps i manifestar-los afecte: abraçades, carícies…

Aquests dies estem vivint una situació extraordinària que ens fa
estar a casa nit i dia. Els nens i les nenes amb el confinament han
perdut aspectes molt importants de la seva vida, com les rutines
que tenien en el seu dia a dia: anar a l’escola de dilluns a
divendres a realitzar activitats educatives, jugar amb els seus
companys i companyes, fer activitats extraescolars, anar al parc,
fer activitats el cap de setmana amb la família o amics...
Tots aquests aspectes que abans eren tan sòlids s’han ensorrat.
Tot plegat són pèrdues importants per a elles i ells que esperem
que de mica en mica les vagin recuperant. És necessari
acompanyar-los emocionalment en tot això i procurar que
tinguin noves rutines que els donin seguretat. Malauradament,
potser hi ha algun nen o nena que se li ha mort alguna persona
important de la seva vida, com un avi o una àvia o algun familiar
proper.
En aquest Estalella aconsella donem orientacions de com

● Parlar-li de la mort utilitzant exemples de la natura, experiències
amb animals amb els que ha conviscut….

● Parlar sense temor del familiar o amic/ga que ha mort. No mentir-los
ni recórrer a explicacions fantàstiques.

● Tolerar que es resisteixi a parlar-ne o es refugi en el joc.
● No alterar els costums familiars.
● Mantenir contacte amb la família i els amics i amigues. En confinament

es pot fer amb trobades virtuals.
● Afavorir la seva participació en rituals fúnebres a partir dels 6 anys,

valorant la seva disponibilitat emocional i anticipant el que veurà.
● Fer escrits, poemes, dibuixos; construir un racó de la memòria;

preparar una caixa amb records: fer una activitat simbòlica de comiat
si no s’ha pogut fer el comiat a causa del confinament.

● Donar-li confiança perquè faci preguntes i el seu temps perquè
s'expressi.

En aquest Estalella aconsella donem orientacions de com
treballar el dol i també de com fer-ho en situació de
confinament. Aquestes són pèrdues que no podran recuperar. A
fora la vida continua, però és important explicar als infants
aquesta situació i treballar EL DOL amb ells i elles.
Aquest dol, requereix d'una atenció i dedicació especial, ja que
al desconcert, se suma el desconeixement per la mort. Per a
ajudar-nos en aquesta tasca, també recomanem diversos contes
i pel·lícules, més endavant, que segur us ajudaran.

COM TREBALLAR EL PROCÉS DE DOL AMB ELS INFANTS?
Existeixen diferents reaccions i estratègies per afrontar el dol
infantil, però aquestes depenen estretament de com els familiars
parlen de la mort i les pèrdues afectives i de com afrontar-les. En
qualsevol cas, els infants es troben en situació de major fragilitat
ja que no els ha donat temps a construir estratègies i defenses.


