
TALLER DE DOL PER A FILLETS I FILLETES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

INTRODUCCIÓ i JUSTIFICACIÓ de la INICIATIVA:

Davant la pèrdua d’una persona estimada, els més petits de la casa poden esdevenir
els grans invisibles. Tanmateix, i per diferents motius, molts cops no  mostraran les
seves pròpies emocions durant aquest procés.

Existeix una tendència important de la societat a protegir i ocultar la mort als infants, a
negar la mort propera i a no fer-los participants del procés de dol, molts cops perquè
són els propis adults que no es senten preparats per atendre  les  necessitats  que
sorgiran. Així doncs,  són aquestes conductes sobre  protectores les que dificulten la
integració i resolució esperada del dol en els més petits de la casa.
Els infants són conscients de la mort i dels canvis que això significa a nivell sociofamiliar.
Per tant, la forma més adequada per a atendre i disminuir el seu  patiment és
permetre la seva participació en la situació familiar present i donar-los les eines i
recursos suficients per a saber gestionar de manera  adaptativa  les  emocions
emergents.

Per tant, el present taller suposa una passa endavant en l’acompanyament del procés
de  dol  en  infants  i  les  seves  famílies,  des  d’una  perspectiva  d’atenció  integral  i
transversal del mateix.

ORGANITZA:  Departament de Benestar i Família Consell Insular de Menorca

IMPARTEIXEN:
Belén Calafell.  Psicòloga General  Sanitària  .  Acreditació  d’Experta  en  Psicooncologia  i
Cures Pal·liatives. Atenció al Dol
Sara Cuartero. Psicòloga. Especialitat en Arteràpia Transdisciplinar

DIRIGIT A:  Alumnes dels Centres Educatius de Primària de Menorca que estan vivint el
procés de dol per la mort del pare o la mare.

LLOC:     Unitat Bàsica de Salut des Mercadal 

ORGANITZACIÓ I CALENDARI:  
Sessions  quinzenals  de  Novembre a  Juny amb grups de  8  a  10 infants   Dimarts
capvespre de 17.30h a 19.00h

15 SESSIONS dirigides  als  INFANTS
2 SESSIONS dirigides  als  PARES   i MARES



METODOLOGIA 

La metodologia utilitzada seran dinàmiques i exercicis creatius i de treball en grup:
 eines com l’escriptura, l’expressió plàstica i l’expressió corporal
 llenguatges creatius propis de l’etapa vital

La intenció última és la presa de consciència i la integració de les emocions, pensaments 
i conductes pròpies del procés de dol que estan vivint des d’una vessant més 
adaptativa donades les característiques de la població a qui va dirigit.

OBJECTIUS:  

Objectiu PRINCIPAL
- Atenció i acompanyament al procés de dol d’infants d’entre 7 i 11 anys que han 

viscut la mort del pare o la mare des de l’experiència del grup d’iguals

Objectius  ESPECÍFICS
- Atendre i acompanyar les necessitats emocionals, cognitives i conductuals que 

presenten els infants davant la vivència de la mort del seu pare o la seva mare.

- Facilitar les eines adequades als infants per a una gestió emocional adaptativa 
del procés de dol

- Facilitar pautes d’orientació i actuació als pares d’aquests infants

- Proporcionar els beneficis que suposa compartir la pròpia vivència amb un Grup 
d’iguals



 

 

TALLER DE DOL 

PER A FILLETS I FILLETES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 

FITXA DE DERIVACIONS 
 

Nom i Cognoms de l’infant: 

 

Data de naixement: 

 

Centre escolar / Docent de referència: 

 

Responsable de la derivació (contacte): 

 

Persones adultes de referència per a l’infant: 

 

Nom i cognoms del pare/mare: 

 

Telèfon: 

 

Progenitor mort (nom): 

 

Data de la mort: 

 

Causa de la mort: 

 

Informació addicional rellevant: 
 

 
Informació: 
Departament Benestar Social Consell Insular de Menorca: 971356257 maria.coupeau@cime.es 



 

 

 
Contacte Coordinadores Taller de Dol: 695575553 
 Belen Calafell: belencalafell@gmail.com 
 Sara Cuartero: saracube@gmail.com 
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