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APRENEM A DIR ADÉU 

 

Objectius 

• Llegir i comprendre textos narratius breus (contes) relacionats amb la mort, la pèrdua, el 
sofriment i el record, tot reflexionant sobre els sentiments i les emocions que comporten. 

• Treballar l’educació emocional a l’educació primària tot respectant les emocions pròpies i 
les dels altres, donant-los suport  i escoltant-los quan pateixen una pèrdua. 

• Integrar de forma natural la idea de la mort com a final de la vida. 
• Expressar-se: parlar i escriure sobre el dol i la mort i els sentiments i reflexions que 

comporta. 

Descripció de la proposta 

Aquesta activitat té una funció terapèutica i educativa, des de l’escola es poden donar pautes 
sobre el concepte del dol i la mort.  
Per als alumnes no és fàcil parlar del concepte de pèrdua o mort i enfrontar-s’hi. Per aquest motiu 
es pretén que a partir d’aquesta activitat els nois i noies puguin canalitzar  les emocions. (la ràbia, 
el dolor, la tristesa, la por, l’angoixa) que  es produeixen a causa d’una pèrdua important a les 
seves vides (mort de familiars, amics o companys, mascotes...) a partir de la utilització de recursos 
com la lectura, el diàleg o l’expressió plàstica. 
Aquesta activitat permet la reflexió sobre el procés de dol i pèrdua a la vida dels infants.  
Al mateix temps, es treballen les habilitats de llegir, escoltar, parlar i escriure. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Diferenciarem l’activitat en funció del cicle en què es trobi l’alumnat. Per afavorir la participació és 
millor fer aquesta activitat en grup reduït o bé  en desdoblaments. 
L’activitat es porta a terme amb un grup petit d’alumnes amb el que cal treballar el dol, ja sigui 
perquè hi ha hagut una mort recent d’un familiar (germans, pares, avis...), una mort més llunyana 
en el temps, la pèrdua d’un animal, o han viscut l’experiència del dol migratori. 
La temporització de l’activitat és d’una hora setmanal continuada en unes 3 o 4 sessions, fins que 
es completa l’activitat. 
 
Es posen damunt de la taula uns quants llibres que parlen sobre la mort i el dol i els nens en trien 
un per poder-lo llegir. La mestra el llegeix en veu alta i després se’n fa una reflexió: quin sentiment 
o emoció han tingut al llegir el conte, es pot parlar dels avis, dels records, de la mort...Es treballa 
també  la lectura en veu alta i la comprensió lectora, així com l’expressió oral. 
 
En el cicle inicial: es demana que facin un dibuix sobre el sentiment que han viscut, el pintaran si 
volen, en faran una posada en comú i una reflexió sobre el que han dibuixat. El mestre fa 
preguntes que fan reflexionar sobre la pèrdua i la mort de la persona, de l’animal o  de l’objecte 
dibuixat i sobre la relació que pot haver-hi amb el conte que s’ha llegit. Es treballa també  
l’expressió oral i la comprensió lectora. 
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En el cicle mitjà i superior: Es fa un escrit sobre les idees i sentiments que tenen i expressa el 
dibuix que han realitzat. Es treballa la lectura en veu alta, l’expressió oral  i l’expressió escrita. 
 
El mestre ha de fer prèviament reflexions sobre la mort, saber escoltar, permetre i encoratjar les 
expressions de pena, ràbia, culpa, remordiment... Ha d’implicar a la resta d’alumnes en el suport 
als més afectats per la pèrdua. Afavorir el dol a la classe i canalitzar l’angoixa. 
El mestre pot detectar i informar de la conveniència d’ajudes addicionals amb professionals 
especialitzats si és necessari. 

Recursos emprats 

Recull de contes que s’especifica al document Contes per a treballar el dol_doc 

Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  

 
• C1 Llegir amb fluïdesa per comprendre els contes relacionats amb el dol. 
• C2 Aplicar estratègies de comprensió de la informació, interpretar i valorar el contingut dels 

contes i relacionar-los amb la seva experiència. 
• C6 Produir textos explicatius i descriptius sobre les idees i els sentiments que senten 

davant els seus dibuixos relacionats la mort i el dol. 
• C10 Interactuar en situacions on intervé més d’un interlocutor, utilitzant estratègies que 

afavoreixen la comunicació oral. Participació, escolta i reflexió de les situacions de pèrdua, 
dol i mort. 

• Descoberta i coneixement progressiu de les emocions que sovint generen aquestes 
situacions. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

L’activitat està adreçada a nens i nenes de primària, diferenciant l’activitat en funció del cicle.  

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  

En aquesta proposta es fa una reflexió sobre el concepte de pèrdua, mort i dol  a partir  de la qual 
es fa un treball d’educació emocional per a l’alumnat. És un projecte que es pot complementar 
amb pel·lícules, titelles o d’altres activitats que es considerin  adequades. 
Llengua catalana, Educació visual plàstica, Educació per a la ciutadania. 

Documents adjunts 

• Llistat de contes a escollir. 

• Pautes i metodologia. 

• Reflexions del mestre. 
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