COMPRENSIÓ DEL CONCEPTE DE MORT AL LLARG DEL
DESENVOLUPAMENT
FINS ELS
2 ANYS

DELS 3
ALS 6
ANYS

DELS 6
ALS 10
ANYS

No hi ha comprensió cognitiva del seu
significat. Són sensibles a l'estat
d'ànim
negatiu
que
poden
experimentar els seus cuidadors a
conseqüència de la mort d'un ésser
estimat.

Com ho notem?
Poden mostrar-se més inquiets, ploren
més sense motiu aparent, dormen o
mengen pitjor i poden aparèixer
conductes regressives (com mullar el
llit….).

Creuen que la mort és temporal i
reversible. Per això poden preguntar
quan tornaran a veure a la persona. No
creuen que la mort sigui universal.
Pensen que els seus pares i ells
mateixos no moriran. Interpreten de
forma literal qualsevol explicació que
els hi donem sobre la mort, per tant és
important poder dir que algú ha mort
perquè estava molt i molt malalt, per
evitar així que qualsevol malaltia
generi la por a la mort.

Com ho notem?
Poden aparèixer conductes regressives
(com mullar el llit o tornen a fer la pipa).
Passen moments on poden expressar el
que senten a moments on sembla que
no hagi passat res. Poden expressar-ho
amb més irritabilitat i ràbia. Poden
projectar el patiment a través de jocs
relacionats amb la mort (jugar a morir-se
o
reproducció
d'enterrament).
En
aquesta etapa desperten pors (a morir o
a una altra pèrdua). Poden buscar adults
per substituir la figura que ha perdut.
(demanar-li a algú gran que sigui el seu
avi...)

Saben que la mort és definitiva i
irreversible. Cap als 8 o 9 anys ja són
capaços de comprendre que ells
també es poden morir. Poden
preguntar-se si ells van tenir alguna
cosa a veure amb la mort del seu
familiar i desenvolupar sentiments de
culpa. Els inquieta que els seus
familiars puguin morir. Pregunten
sobre les cerimònies i les creences
religioses. Desenvolupen molt interès
pels rituals funeraris i poden mostrar
el desig de participar en ells. Cap als 8
anys un infant pot participar de les
cerimònies de comiat si vol. És
fonamental acompanyar-lo i explicar-li
anticipadament en què consisteixen.

Com ho notem?
Poden presentar estats de negació de la
situació o una idealització de la figura
perduda. En aquesta etapa s’inicia un
augment de les pors i la sensació de
vulnerabilitat. A vegades, poden agafar
el rol de cuidadors dels altres que
pateixen.
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Comprenen el significat de la mort en la seva totalitat i el que implica: irreversible,
universal i final de les funcions vitals.
Són plenament conscients de la seva pròpia mortalitat (i pot produir molta inquietud). Es
mostren molt interessats sobre el més enllà, així com per les creences religioses o
culturals que envolten a la mort.
Desitgen conèixer més a fons els rituals funeraris. És aconsellable que participin en ells.
Tenen una major consciència dels canvis que la mort portarà a les seves vides i al seu
futur. És necessari tranquiŀlitzar-los al respecte.
Els costa molt verbalitzar el que senten i pensen sobre la mort. Poden sentir-se
desbordats. És important respectar el seu temps si el demanen i que ens mostrem propers
i accessibles. També és fonamental donar-los seguretat sobre la seva pròpia vida. Fer-los
veure que nosaltres ens farem càrrec de tot el que necessiten.
Pot ser de gran ajuda compartir amb ells/es les nostres pròpies experiències de dol i saber
que es pot tornar a portar una vida normal tot i que algú a qui estimem mori.

Comprenen el significat de la mort i el que implica: irreversible, universal i final de les
funcions vitals.
Són plenament conscients de la seva pròpia mortalitat (i pot produir molta inquietud). Es
mostren molt interessats sobre el més enllà, així com per les creences religioses o
culturals que envolten a la mort.
A causa de la intensitat emocional característica de l'adolescència poden desenvolupar
conductes de risc o bé mostrar ansietats hipocondríaques davant dels canvis corporals
que van patint.
Davant la mort d'un familiar proper poden sentir-se molt desbordats a conseqüència de la
presa de consciència que aquesta pèrdua suposarà en les seves vides i en el seu futur.
És important integrar l'adolescent en tots els rituals de comiat i oferir-li la possibilitat de
participar activament en ells. Els joves necessiten sentir-se part activa de la família i donar
la seva opinió.
És necessari animar a l'adolescent a què reprengui la seva vida i a les seves relacions
socials. Passar temps amb els seus amics pot resultar de gran ajuda.

Com ho notem? En els pre-adolescents I adolescents el concepte de la mort és un
concepte aproximat als adults, per tant, ho notarem igual que ho podem notar en els
altres adults. Podrem observar una major ansietat, insomni, pèrdua de la gana,
aïllament, però també podem trobar-nos pics d'irritabilitat i agressivitat. L'atenció i la
concentració es veuran afectades, així com l'energia davant de les activitats.
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