
 

 
 

                                                     
                            Acollir i acompanyar el dol en 
                                              el context educatiu:
                                              Recursos per educadors i educadores

  

Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a divendres, 
de 9 a 14 i de 16 a 18.30h.
dissabtes matí, de 10 a 13:30h.

El CAE
Plaça  Milcentenari, s/n 
08241 Manresa
tel. 93 872 57 89 
cae@cae.cat
www.cae.cat

Informació i inscripcions:

  
És important que educadors i educadores disposem de pautes de reflexió i 
recursos per tenir presents els processos de dol en l’acompanyament educatiu 
a infants i a adolescents.  

Objectius:
• Reconèixer els diferents tipus de pèrdua. 
• Conèixer les característiques i models de comprensió dels processos de dol 
en general i en infants i adolescents en particular. 
•  Identificar les pròpies potencialitats i dificultats en l'acompanyament en 
processos de pèrdua i dol.
•  Reconèixer i adquirir recursos per acompanyar als infants i adolescents en 
el processos de canvi, pèrdua i dol.  

Continguts:
-LES PÈRDUES I ELS CANVIS
           El vincle i la pèrdua.  
           Tipus de pèrdues.
-ELS PROCESSOS DE DOL
           Fases, Etapes i tasques del dol: Emocions implicades.   
           Manifestacions del dol en infants i adolescents.
-ACOMPANYAR I ACOLLIR EN EL DOL
           La pedagogia del dol.   
           Etapes evolutives.
           Orientacions per un acompanyament saludable.   
           Acompanyament i dol col•lectiu al centre (escola, centre de lleure...).
           Materials, recursos i propostes. .   
           
Adreçat a: 
Professionals de l’àmbit educatiu i de la salut, persones interessades en 
l’acompanyament als infants i adolescents que viuen situacions de pèrdua i dol.

Neus Ballesteros és Llicenciada en Belles Arts i Llicenciada en Pedagogia. 
Professora associada de la Facultat de Ciències de l'Educació UAB. 
Pedagoga a Barcelona Espai de Supervisió -BES. Membre del GEI de Universitat 
RLl-Blanquerna: "La mort, les pèrdues i el dol en el context educatiu".
Directora del programa educatiu Art i Absència, a AVES Associació de
voluntaris (2010-16).

Codi curs: 18114

Dates: el 06 i 13 de febrer del 2018

Horari: 
Dimarts de 18 a 20h.

Durada: 4 hores

A càrrec de:  Neus Ballesteros

Lloc:  CAE

Preu d’inscripció: 20€ 

Organitza: Amb el suport de:


