MATERIALS D' AJUDA
Sovint pensem que tants els infants com els adolescents, identifiquen, expressen i
gestionen les emocions de la mateixa manera que els adults. De vegades ens trobem
que a la infància i a l’ adolescència, s’ expressen les mitjançant el joc i altres
activitats. El dol és una emoció i, com a tal, és necessari que ajudem als infants i
adolescents a gestionar-lo mitjançant el joc i altres activitats que a continuació us
mostrem.
En l’ acompanyament al dol en la infància i en l’ adolescència, s’ ha de tenir en
compte que són elles i ells els que marquen el ritme sobre el que estan disposats a
fer i el que els agrada. Les possibilitats són moltes, de manera que es poden trobar
les que més s’ ajusten a cadascú i anair variant. Exposem algunes que ens semblen
interessants per la seva senzillesa, facilitat i beneficis que aporten.

Mirar Fotografies Familiars

Caixa de Records

Es tracta de triar un dia i un lloc
acollidor per veure fotografies de l’
àlbum familiar. Aquesta activitat ens
ofereix la possibilitat de reconstruir
situacions, experiències compartides i
la història de la persona morta i de la
família. Recordar els millors i pitjors
moments que va tenir ens ajuda a
veure els canvis que es fan al llarg de
la vida, aspectes positius i negatius de
la persona i una mirada més ajustada
a com era.
Es tracta de trobar un lloc físic (una
caixa, un sobre, un recipient…) on
guardar els records que tingui, que
més valori i identifiqui amb l’ ésser
estimat
o
amb
experiències
compartides. Confeccionar aquesta
caixa fa que tingui més significat per l’
infant. Poden ser fotografies, dibuixos,
objectes de regal... tot el que vulgui.
Fem que recordi els bons moments
que l’ infant va viure amb aquesta
persona i explica-li que els podrà
mantenir
per
sempre.
Podem
proposar-li que faci un dibuix o
escrigui un petit text o carta perquè
pugui expressar i comunicar el que
sent.

Dibuixar amb pintura de dits
els seus sentiments

El dibuix és una de les millors maneres
d’ expressió emocional en la infància i
en l’ adolescència. Relaxa, fomenta la
creativitat i els serveix per comunicarse. No es tracta de valorar-los, sinó més
aviat de que ens puguin ajudar a
comunicar-nos amb ell o ella i que se
senti entès/a. Diríem que el dibuix és el
mitjà, no el resultat. L’ ús de materials
com plastilina i també els dibuixos
ajuden a què observi com es poden
trasformar els elements, depenent del
que ells van fent i això es pot traslladar
a les emocions També podem aprofitar
que estan concentrats i relaxats per
parlar de les emocions i de com se
senten, sempre des de la comprensió i
sense ser intrusius.

Llegir contes que tractin
aquest tema

En l’ annex 3 us proposem alguns
contes o llibres sobre el dol per totes
les edats.
Es tracta de llegir-los conjuntament i
parlar de com se sent una vegada ha
acabat el conte.

Emocionòmetre

Recuperat de:
http://emocionometro.blogspot.com/

L’ Emocionòmetre és un joc sobre les
emocions. Es tracta de construir entre
tota la família una roda d’ emocions i
explicar-nos entre tots exemples de
cada una de les emocions, en funció
de la que ens toqui quan fem la tirada.

