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PREGUNTES HABITUALS QUE ES SOLEN PLANTEJAR EN EL DOL INFANTIL 

 

1. És convenient portar els nens al tanatori? 

A partir dels sis anys poden assistir, sempre que ens assegurem que entenen els aspectes fonamentals de la mort, 

estiguin acompanyats d'un adult que pugui respondre als seus dubtes, sàpiguen prèviament el que van a veure i 

puguem evitar que presenciïn situacions de gran intensitat emocional. 

2. Pot el meu fill traumatitzar-se al veure un mort? 

Els nens no són fàcils de traumatitzar, però sí poden impressionar-se si no els hem avisat abans del que veuran. Si un 

ésser estimat pateix una malaltia terminal és convenient que siguin testimonis del deteriorament físic. Si el mort va 

patir una mort traumàtica, podem explicar-ho, no cal que el vegin. Veure el mort ajuda al nen a donar sentit a la 

realitat de la mort. 

3. Què passa si no es celebra cap comiat? 

Sempre és convenient fer un comiat. A vegades no és possible pel tipus de mort, la imprevisió de la mateixa o les 

circumstàncies. En aquest cas no passa res, podem recórrer a homenatges privats i comiats simbòlics. 

4. He d’explicar al meu fill / a un suïcidi o és preferible amagar-li? 

El més important en aquestes situacions és l'honestedat. És preferible que s'assabenti per persones properes a rumors 

o terceres persones. Abordar-ho els protegeix de l'aïllament de moments importants. Hem de aclarir les causes de la 

mort i les responsabilitats. 

5. Com li explico que no va conèixer a ... perquè va morir abans que ell / ella naixés? 

Li explicarem que l'ésser estimat va morir abans que ell naixés, que va formar part de la família i és un record 

important. Compartirem els nostres records amb ell / a, l'hi explicarem gradualment i respondrem a les seves 

preguntes. Si es vol realitzar algun homenatge, el convidarem, però no l’obligarem a participar. 

6. Com li explico una incineració? 

No equipararem "incinerar" amb "cremar". Li explicarem que s'incinera el cos que ha deixat de funcionar. L'urna que 

conté les cendres es diposita en un lloc especial com a homenatge. Si hi ha creences religioses o espirituals aclarirem 

que l'ànima no s'incinera. 

7. Com puc explicar-li al meu fill les creences religioses? 

Ens hem d'assegurar prèviament que té clar el concepte de mort, per no generar-li confusió o por. Adaptarem les 

explicacions a la seva edat i tindrem en compte el seu pensament literal a l'hora d'utilitzar conceptes abstractes. 

8. L'avi té una malaltia terminal, porto al meu fill a l'hospital a veure’l o esperem a que tingui lloc la mort per 

explicar-ho? 

És preferible que sigui testimoni del deteriorament gradual a què el vegi en l'últim moment i contempli un canvi físic 

dràstic. Respondrem de manera clara i sincera a les seves preguntes. 

9. Quan he de portar un nen a teràpia? 

Quan veiem que, a causa del dol, s'ha vist interrompuda o danyada seriosament alguna àrea de la seva vida, ja sigui 

àmbit social, acadèmic, personal o familiar. 

10. Vull fer un homenatge, quines coses puc utilitzar com idees? 

Algunes de les més habituals són: cartes, cançons, dibuixos o poesies en memòria del mort; un àlbum o caixa de 

records; escriure un diari; visitar els seus llocs especials; una enlairada de globus o plantar un arbre en la seva 

memòria. 


