
Taller per a pares i mares 
“Assessorament a les pèrdues,  

el dol i la mort” 
 
“La ignorància, pot provocar por i desconfiança, en canvi el saber, ofereix 
seguretat. El que es viu i es sent de jove, acompanyarà la vida de l’adult, 
que serà demà”. Xusa Serra 
 
Cada cultura viu les pèrdues d’una determinada manera, mentre que unes animen a 
l’expressió col·lectiva dels sentiments de grans i petits, d’altres imposen una actitud de 
negació i rebuig davant les pèrdues. En la nostra societat, podem observar una  
sobreprotecció vers els nens i joves davant l’oportunitat de conviure i aprendre de les 
situacions difícils. Els infants i els joves capten aquesta negació social i aleshores també 
els educadors solen trobar-se sense eines quan necessiten tractar aquesta dimensió 
educativa. 
 
No sempre es tindrà relació amb les pèrdues, la malaltia i la mort, en l’edat adulta. Tot 
i que es tracta d’un tema Universal, seran molts els nens/es i nois/es, que es trobaran 
en un procés de Dol sense haver-ne sentit a parlar. Alguns autors, aconsellen que 
s’eduqui sobre la realitat de les pèrdues, com una forma de adquirir recursos propis 
mitjançant la reflexió i ajudar-los a créixer emocionalment en una etapa important de 
les seves vides. 
 
Els objectiu d’aquest taller són:  
 

 Recuperar la Cultura de la Vida i de la Mort com a fets vitals inseparables. 
Prendre consciència sobre les diferents pèrdues que podem viure al llarg de la 
Vida i de l’historia de Vida de cada un. 
 

 Vetllar per la salut emocional dels pares, mestres i educadors. Que 
descobreixin capacitats i dificultats pròpies davant les pèrdues, la mort i el 
dolor. Adquireixin coneixements sobre el procés de dol en les diferents 
pèrdues de la vida, per mitjà d’un diàleg obert, respectuós i creatiu. 
 

  Copsar informació sobre el dol dels infants i prevenir o detectar un Dol 
complicat. Que disposin de coneixements per aprendre a estar al costat d’un 
nen/a afligit/da. Convertint-se en referents en la inversió de futur de la salut 
emocional dels joves. 
 

 Conèixer com afecten i estan relacionades les diferents formes de morir en els 
processos de dol. 



Professional docent. El Taller està dirigit e impartit per Xusa Serra, Diplomada en 
Infermeria i Tanatologia i especialitzada en l’acompanyament en el procés de Dol i la 
Mort. 
Currículum: Xusa Serra Llanas. Diplomada en Infermeria, Llicenciada en Antropologia 
Social i Cultural, Màster en Tanatologia per la UAB. Infermera Responsable en 
Docència, Voluntariat, Educació a la Comunitat i Acompanyament al procés de dol i 
mort, adscrita a la Direcció d’Infermeria de CAPIO-CATALUNYA. Presidenta de 
l’Associació Gestdol. 
És autora del llibre I jo també em moriré? Com ajudar als infants i als joves a conviure 
amb la pèrdua i la mort de qui estimen (Edicions 62, ISBN 978-84-664-1839-3).  
 
 
 

“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 
 
 

Taller per a pares i mares “Assessorament a les pèrdues, el dol i la mort” 
Data i horari: Dijous 26 de febrer de 17 h a 19 h 
Lloc: Escola El Pi Gros (Sant Cebrià de Vallalta) https://goo.gl/maps/MidBr 
Cal inscripció prèvia, emplenant les dades del formulari (fins el 25 de 
febrer): http://xurl.es/tallerperdues 
 
 
Organitzat per:      Amb la col·laboració de: 

                                                                  
 
 

https://goo.gl/maps/MidBr
http://xurl.es/tallerperdues

