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Objectiu: aquesta activitat ajuda al nen o nena a reubicar o col·locar emocionalment a la persona 

perduda, possibilitant que puguin mantenir el vincle més enllà de la relació física. A més, també 

pot ser útil per acceptar la realitat de la pèrdua 

Desenvolupament:  

En una cartolina gran, convidem al nen/a que dibuixi o construeixi (amb escuradents, pals de 

gelat o qualsevol altre material) una casa amb diverses habitacions.  

Li explicarem que aquesta casa és el lloc on, sempre que vulguem, podrem recordar a la persona 

perduda i estimada i també aquells moments i sentiments que vam compartir amb ell/ella.  

Un cop construïda la casa, el convidarem a, en diferents dies i moments (sempre que al nen o 

nena li vingui de gust), vagi omplint les habitacions amb fotografies, objectes o dibuixos que li 

recordin a aquella persona. Mentre ho fa, el/la convidarem a compartir amb nosaltres quin 

record és, què va passar aquell dia o en aquell moment, per què es tan especial, què va sentir i 

què sent en recordar-ho.  

El nen o nena pot penjar la caseta en un lloc proper (per exemple la seva habitació, el lloc on 

acostuma a jugar, etc) i anant omplint-ho a mesura que passi el temps. És convenient no fer 

aquesta activitat tota en un dia, sinó donar temps perquè la vivència es vagi integrant i anar fent 

a mesura que l’infant vulgui.  

Es convenient utilitzar el verb morir quan parlem de la persona que hem perdut.  

Material necessari: Cartolina gran Diferents tipus de paper (pinotxo, seda, xarol, folis de colors) 

Cola i tisores Colors Fotografies, objectes (un regal, una entrada d’un dia de cinema, un fullet 

d’algun lloc on van anar junts, etc) 
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Objectiu: aquest cofre o caixa serveix perquè el nen o nena pugui dir o expressar allò que sent 

que no va dir o expressar a la persona estimada, alhora que integra la pèrdua i s’acomiada de 

l’ésser estimat, dient-li tot allò que sent que li va quedar per dir (donar les gràcies, dir t’estimo, 

explicar que el troba a faltar, perdonar o demanar perdó, etc)  

Desenvolupament:  

Convidem al nen o nena a connectar amb allò que li va quedar pendent de dir o expressar a la 

persona estimada. Després, el convidem a que escrigui una carta o faci un dibuix reflectint allò 

que sent que no va dir o expressar. Són vàlids tant aquelles coses considerades “positives” 

(t’estimo, te trobo a faltar, et dono les gràcies) com aquelles que estan relacionades amb 

sentiments menys agradables (demanar perdó, perdonar per quelcom que la persona que ja no 

hi és va fer i que va enfadar al nen/a, etc)  

Li donem el temps que necessiti i, una vegada fet, li expliquem que un dia un ésser màgic (pot 

ser qui tu vulguis, depèn dels gustos del nen/a (fada, fullet, mag, etc) ens va regalar aquell cofre, 

que també és màgic. És tan màgic que té el poder de fer arribar als que han marxat tots els 

missatges que fiquem a dins.  

Material:  

Caixa o cofre maco, paper, colors, pintures o qualsevol material que el nen o nena pugui fer 

servir. 
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Objectiu: aquest joc simbòlic facilita l’expressió emocional del nen/a i pot ajudar-lo a posar 

paraules i a expressar el que la pèrdua el fa sentir. Recordem que, molts cops, els nens tenen 

problemes per identificar i posar paraules a les emocions que senten, sobretot quan el que 

senten està relacionat amb una cosa tan complexa com la pèrdua d’una persona estimada. 

Desenvolupament:  

Convidarem a l’infant a jugar amb diferents titelles o peluixos, que igual poden representar 

persones del seu entorn que personatges inventats. L’adult farà servir la titella o el peluix per 

representar situacions semblants a les viscudes pel nen/a durant el procés de pèrdua i dol. El 

nen o nena, a través de la titella, expressarà el que ha sentit vers diferents situacions i moments, 

a més de poder parlar del que sent per la pèrdua de la persona estimada. 

Aquesta tècnica de joc, que farà que l’infant es mogui entre allò que és real i allò que és 

imaginari, possibilitarà un major autoconeixement emocional, li ajudarà a posar paraules a allò 

que li costa expressar i, inclús, pot servir per parlar de les seves emocions a través de les 

diferents reaccions sentides pel nen/a al cos. 

Recordem que l’emoció ressona directament en el cos i que pot ser molt útil, pel nen, reflectir 

en el cos, en aquest cas a través del cos d’una titella o un peluix, quines parts nota més, com les 

nota, si res li fa mal...i explicar per què ell creu que la titella o peluix té aquelles sensacions 

físiques. 

Material necessari:  

Titelles, peluixos o ninots diferents 
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Objectiu: l’objectiu és que el nen o nena aprengui què és una bona gestió de les emocions, a la 

vegada que s’adona que és normal poder estar enfadat (o qualsevol altra emoció denominada 

“desagradable”) amb la persona estimada que ha mort 

Desenvolupament: 

Ajudem al nen o nena a identificar quina és l’emoció que se li fa més present en aquell moment. 

Parlem d’emocions bàsiques (ràbia, tristesa, por, etc), que ell o ella pot identificar amb facilitat. 

Després, li demanem que triï un color per aquella emoció. El color no és important, ell o ella 

triarà el globus del color que en aquell moment li ressoni al fer-se present l’emoció. 

Després li demanem que comenci a inflar el globus i que s’imagini que, cada vegada que bufi, el 

globus es va omplint de l’emoció que hem identificat. “Veus, aquesta emoció que has notat al 

cos va passant al globus cada cop que hi bufes a dintre”. Un cop el globus està prou inflat, li 

demanarem que el deixi anar i que vegi com tot l’aire, que és l’emoció que hem sentit, surt del 

globus fins que aquest torna al seu tamany original. Aquí, li expliquem l’important que és 

expressar el que sentim perquè, així, el malestar o la sensació desagradable que sentim al cos 

desapareixerà. Igual, si la mort del nostre ésser estimat ens fa sentir emocions “no agradables” 

és important treure-les a fora i expressar-les perquè així la nostra emoció no es quedi a dintre i 

ens faci mal. 

Després, inflem el globus tot el que podem i li expliquem que l’estem tornant a inflar d’aquella 

emoció que hem identificat. L’inflem tot el que puguem i, després, el punxem amb una agulla i 

el fem explotar. Li demanem al nen o nena si sap el que ha passat. “Hem inflat el globus molt i 

molt de l’emoció que sortia de nosaltres. Com que l’emoció no ha pogut sortir, com que no l’hem 

deixat sortir, al final el globus ha explotat” 

Materials:  

Globus de colors  

Agulla 
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Objectiu: ajudar al nen o nena a identificar, expressar i integrar les emocions desagradables 

relacionades amb la persona perduda. També, identificarem/ treballarem la culpa que el nen 

pot estar patint al sentir aquestes emocions per una persona que estima i que ha mort. 

Desenvolupament: 

Posarem davant del nen o nena tres grups de pedres. Un grup de pedres són lletges, rugoses i 

irregulars. Altre grup són pedres més polides i amb formes més arrodonides. El tercer grup són 

minerals de colors bonics i formes més atractives. 

Li explicarem a l’infant que les pedres que tenim al davant són, una mica, com les vivències que 

hem tingut amb la persona que ja no hi és. Igual que hi ha pedres de diferents tipus, hem tingut 

vivències i experiències diferents amb la persona estimada: algunes són més doloroses (com les 

pedres rugoses – per exemple, aquell dia que el papa va venir molt cansat de la feina i es va 

enfadar amb tu perquè feies soroll-), d’altres no ens provoquen cap emoció, són més neutres 

(com les pedres rodones – per exemple el dia que vas anar amb el papá a comprar al mercat-) i 

d’altres ens agraden moltíssim (com els minerals – per exemple el dia aquell que vam anar amb 

el papa a la fira i us vau muntar en aquella atracció que us feia tanta por-) 

Demanem al nen/a que ens expliqui alguna experiència dolorosa o un record dolent de la 

persona perduda i que triï una pedra del primer grup de pedres rugoses, ficant-la a la bossa. 

Després li demanem que expliqui un record neutre, agafant una pedra del segon grup i ficant-la 

també a la bossa. Farem el mateix amb un record agradable, demanarem que ens ho expliqui, 

que triï un mineral i que el fiqui a la bossa. 

Per acabar, li expliquem al nen o nena que tots tenim a dintre coses molt bones a recordar, però 

també coses a millorar i que és molt normal que recordem coses bones i no tan bones de l’ésser 

estimat perdut. Tant els records bons com els no tan bons formen part de la mateixa persona i 

no ens hem de sentir culpables. 

Material: 

Una bossa petita, pedres rugoses o amb punxes, pedres rodones i llises i minerals 
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Objectiu: aquesta activitat ajudarà al nen o nena a adaptar-se a la nova situació i afiançarà la 

seva sensació de seguretat en adonar-se que hi han moltes persones que el cuiden i que 

l’estimen i a les que ell o ella cuida i estima. Així, anirà recuperant poc a poc la seva sensació de 

seguretat i d’ordre. 

Desenvolupament:  

És una activitat ideal per fer-la quan s’apropa una data especial (un aniversari, el nadal, una data 

significativa per a tota la família, etc). Un temps abans, es convida al nen o nena a que, amb fang 

o fent servir papers i colors, faci quelcom especial per a cadascuna de les seves persones 

especials. Poden ser els pares, els tiets, els cosins, els avis, algun amic o amiga especial, el mestre 

o la mestra o qualsevol persona amb qui el nen/a se senti segur i estimat.  

Farà una figureta, objecte o dibuix per a cada membre i li regalarà el dia assenyalat. 

Material: Fang, pintures, pinzells, folis 

 

 

 

 

Objectiu: recordar a la persona estimada i que el nen/a mantingui viu el vincle més enllà del pla 

físic 

Desenvolupament:  

Convidar al nen/a a decorar una espelma blanca amb colors, paper de xarol o qualsevol altre 

material que el nen/a vulgui fer servir. Mentre es fa, s’aprofita per facilitar l’expressió emocional 

de l’infant, es posen paraules a les emociones i es deixa espai per a l’expressió. L’espelma 

s’encendrà en un moment especial, com pot ser el Nadal, l’aniversari de la persona perduda o 

alguna altra data significativa per al nen o nena. 

Material:  

Espelma blanca, cola, paper de xarol, colors 
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Objectiu: que el nen/a pugui diferenciar entre el cos de la persona estimada (part física) i aquella 

part de la persona que ha mort que encara pot estar a prop del nen/a (record, ànima, energia, 

etc) 

Desenvolupament:  

Expliquem al nen o nena que totes les persones tenim un cos físic que és el que ens serveix per 

menjar, jugar, córrer, respirar, dormir, tocar, etc i una altra part molt molt i molt especial a la 

que li podríem dir ànima, energia, essència, esperit i inclús record. Pot tenir diferents noms 

segons les nostres creences.  

Després li expliquem al nen/a que allò que enterrem o incinerem quan morim és el cos, però 

que l’altra part no es mor, no es pot destruir. Després, li demanem que faci un dibuix de com va 

ser el comiat del seu ésser estimat, aprofitant perquè ens expliqui com es va sentir, què va veure, 

quines coses li van cridar l’atenció, etc. i facilitant la identificació i expressió emocional i la 

integració del record. 

Material:  

Folis o cartolines, llapis de colors, tèmperes, pintures, pinzells, etc 

 

 

 

Objectiu: que el nen o nena pugui reflexionar sobre quina part de la persona perduda continua 

a prop, mantenint el vincle i afiançant les seves creences. Serveix, també, per explicar-li que 

quan dues persones s’estimen sempre, d’una manera o una altra, estaran juntes. 

Desenvolupament:  

“Algunes persones creuen que quan morim, la nostra ànima (o energia, o essència, o llum) va al 

cel amb Déu. D’altres, pensen que és energia que es transforma. També hi ha gent que pensa 

que la persona estimada es queda dins del nostre cor amb els nostres records o que es 

converteix en un estel. El que sabem segur segur és que les persones que s’estimen sempre, 

sempre, sempre estaran juntes. Què penses tu? Escriu-lo o fes un dibuix sis plau” 

Materials: 

 Cartolines o folis, colors, tèmperes, pintures i pinzells 
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Objectiu: que el nen o nena aprengui a reconèixer la manifestació de l’emoció al cos. Com ja 

sabem, l’emoció sempre té una manifestació física, encara que, en molts casos, els adults hem 

aprés a no parar atenció al que el nostre cos diu. Amb aquesta activitat, l’infant aprendrà a 

escoltar el seu cos i a identificar el correlat físic de l’emoció. 

Desenvolupament:  

Li expliquem al nen o nena que quan perdem a algú que estimem podem sentir molt, molt, molt 

dolor. De vegades, el dolor és tan gran que el podem sentir a tot arreu, també al nostre cos. 

Mitjançant el dibuix d’un ninot o una nina, convidem al nen/a a que assenyali i posi color a 

aquelles part del cos que li han fet mal. Li podem dir, per exemple, “el dolor està a dins teu, on 

el sents? Pinta’l amb el color que vulguis”  

Després el podem ajudar a relacionar aquest mal que sent al cos amb la tristesa, la por, el dolor, 

la ràbia o qualsevol de les emocions que es facin presents en aquell moment. 

Material: Llapis de colors, folis, cartolina, retoladors, etc 

 

 

 

Objectiu: que el nen o nena aprengui a identificar les emocions generades per la pèrdua de 

l’ésser estimat. 

Desenvolupament:  

“T’enrecordes el dolor que vam dibuixar l’altre dia al cos? Aquest dolor és una emoció. Quina 

seria?”  

RABIA – POR – TRISTESA – CULPA  

“Ara dibuixa aquesta emoció” Un cop el nen o nena hagi fet això, el convidem a parlar de l’amor 

que sent per la persona perduda i, també, li demanem que ho identifiqui al seu cos. “On sents 

l’amor?”. Després, li demanem que ho dibuixi. 

Material:  

Llapis de colors, folis, cartolina, retoladors, etc 
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Objectiu: que el nen o nena prengui consciència de que, tot i que una persona que l’estimava 

molt ja no hi és, encara hi han moltes persones que l’estimen i que cuiden d’ell/ella 

Desenvolupament:  

Li demanem al nen o a la nena que dibuixi en un foli una flor gran amb pètals. Al centre de la flor 

posarà el seu nom, mentre que a cada pètal haurà de posar el nom d’una persona que l’estima. 

Si vol, després, ho pot decorar i posar-li color. 

Material:  

Folis, llapis de colors 

 

 

  


