PROPOSTA DE SESSIÓ DE FORMACIÓ PER A LES PERSONES ENCARREGADES DE
CASALS D’ESTIU 2020
Les colònies i casals d’estiu després del confinament
No sabem encara quan, ni com, es podran fer les colònies i casals d’estiu però el que sí
sabem és que els nens, nenes i els monitors i monitores, vindran d'una situació excepcional,
en el que el més important ha sigut la pandèmia, el confinament i en molts casos la pèrdua
de persones estimades.
I caldrà actuar des de l’excepcionalitat. El tema de la Mort és un tema tabú a l’educació,
també en l’educació del lleure però en aquestes circumstàncies cal afrontar-ho i cal donar
eines per fer-ho. Creim que s’ha de naturalitzar la mort com a part del cicle de vida. El fet de
contemplar la mort com una part més de la vida, ajuda a formar persones conscients de la
nostra vulnerabilitat, sensibles i empàtiques.
És una situació d’excepcionalitat i des de l'Associació DMD (Dret a Morir Dignament) creiem
que cal fer un esforç col·lectiu per superar-ho.
És per això que des de DMD us ofereix gratuïtament una xerrada o taller als
monitores per trobar eines per abordar el tema de la mort.

monitors i

L’Associació DMD fa anys que treballa en escoles, instituts i amb el professorat, en els
cursos de reciclatge que organitza el Departament d’Ensenyament, sobre el tema de com
treballar el tema de la Mort a les escoles.
Si esteu interessades en la xerrada o taller, segons sigui la durada prevista, us podeu posar
en contacte amb nosaltres per tal de concretar dates i format
Continguts:
 Com ens ha afectat personalment la pandèmia.?
 Què hem après com a individus i com a societat?
 Necessitat de prendre consciencia dels antecedents, referents, pors i prejudicis
propis davant el tema de la mort.
 Reflexionar sobre la mort com a part de la vida i el per què segueix sent socialment un
tema tabú.
 Comprensió del concepte mort segons l’edat. Tractament per edats, psicopedagogia
de la finitud.
 Què en saben els nens i nenes de la mort. Quin contacte hi tenen. Preguntes més
freqüents. Què ha canviat a partir de la pandèmia.








La banalització de la mort al món audiovisual de consum adreçat a infància i
adolescència. La mort real oculta, la mort irreal, la mort llunyana i la mort violenta.
És sempre dolenta la mort? Totes les morts són iguals?: Mort esperada, mort
sobtada, mort violenta, mort per accidents, mort per suïcidi...
Diferenciar la pedagogia del dol, de la pedagogia de la mort. Recursos per afrontarho.
Reflexió sobre els propis valors en el final de vida. Què entenem per mort digna. Els
drets que tenim al final de vida i els que encara ens falten. Eutanàsia. Situació legal al
nostre país i els països on està legalitzada. Què és el Document de Voluntats
anticipades i per què és important fer-lo.
Conclusions

Esperem que la nostra oferta sigui del vostre interès, cordialment,
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