
Recomanacions per afrontar la mort d’una persona estimada
durant el confinament per l’epidèmia de COVID-19 (Coŀlegi oficial
de psicòlegs de Catalunya)

Guía para las personas que sufren una pérdida en tiempos de
coronavirus. (COVID-19). Instituto IPIR. 

 Afrontament del dol en la infància i l'adolescència en el context
de pandèmia per SARS-CoV-2. Pautes per a les famílies. Faros Sant
Joan de Déu. 

Guia para ayudar a los adultos a hablar de la muerte y el duelo
con los niños. Fundación Mario Losantos del Campo. 

 

 

 

 

CONTES INFANTILS

CONTES I GUIES DE DOL

Siempre" Ana Galan y Marta

Sedano, Ed. Bruño (+3 anys):

Osset vol tant a la seva mare que,

de sobte, s'adona, que potser un

dia ja no estarà al seu costat per

a protegir-lo. Llavors què

passarà?

 

GUIES 

PER MÉS
INFORMACIÓ

"EL BUIT" Anna Llenas.

Ed.Barbara Fiore (+4 a tots

públics) La vida és plena de

trobades, i també de pèrdues.

  El buit és un llibre que ns

parla de la resiliència, o la

capacitat de sobreposar-se a

l’adversitat i trobar-hi un

sentit.

"LA ISLA DEL ABUELO" Benji
Davies. Ed. Andana.  (+5)

Ens mostra la bonica relació entre

un nen i el seu avi, la complicitat 

entre ells i el molt que s'adoren l'u

a l'altre. Però també ens parla 

dels comiats i l'acceptació que a

vegades les persones que més

volem han de deixar-nos.

"EL NIÑO EN DUELO" MJ.

Quiles i Y. Quiles. Ed. Pirámide

La mort d'un ser estimat és un

fet ineludible, tots ens haurem

d'enfrontar a això. En aquest

psico-conte  s'oferireixen

eines perquè els pares i adults

aprenguin a gestionar les

emocions en aquest moment

tan difícil. 

"MI ABUELO Y YO : CUENTO SOBRE EL DUELO" 

N. Parera i A. Suarez. Ed. Juevntud (6-8 anys):

Amb l'avi Simón jugo cada dia a «amagar petons».

Encara que hagi d'anar a l'hospital.Encara que no

estigui. L'avi Simón i jo continuem jugant

 


