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Daniels, Jeff I Paquin, Anna
Columbia Pictures, 1996
102 minuts
Després de la mort de la seva mare, Amy viatja al
Canadà per anar a viure amb el seu pare a una petita
granja. Ella no l'ha vist des que tenia tres anys i, per a
tots dos, es fa difícil retrobar-se en aquelles
circumstàncies. En un bosc proper, Amy descobreix
un niu d'oques abandonat i decideix criar-les. Junts,
pare i filla, inicien una divertida aventura: ensenyen a
les oques a volar i les guien cap a terres més càlides.
Aquest fet els uneix i els retorna l'estimació perduda.

El niño que quería ser un oso
(dvd)
Hastrup, Jannik
Laurenfilms, 2002
75 minuts
En un cau, una ossa polar pareix un cadell que neix
mor, al mateix temps que en una cabana una mica
apartada del cau, una dona pareix un nadó que neix
sa i fort. L'ossa polar està tan trista per la mort de la
seva cria, que decideix deixar-se morir sobre del gel;
aleshores el seu company , per consolar-la, roba el
nadó de la dona i li porta a l'ossa. El nen creix amb la
mare ossa i aprèn totes les habilitats que un os ha de
tenir, tot i que no li resulta gens fàcil.
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Volando libre (dvd)
Daniels, Jeff I Paquin, Anna
Columbia Pictures, 1996
102 minuts
Després de la mort de la seva mare, Amy viatja al Canadà
per anar a viure amb el seu pare a una petita granja. Ella no
l'ha vist des que tenia tres anys i, per a tots dos, es fa difícil
retrobar-se en aquelles circumstàncies. En un bosc proper,
Amy descobreix un niu d'oques abandonat i decideix criarles. Junts, pare i filla, inicien una divertida aventura:
ensenyen a les oques a volar i les guien cap a terres més
càlides. Aquest fet els uneix i els retorna l'estimació
perduda.

En Joan ha mort. Conte I guia per
acompanyar els nens i els
adolescents en el dol I la comprensió
de la mort
Fernández, I.
Pagès editors,2013
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Valenzuela Santos, José Ignacio
Editorial BiraBiro, 2016
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Editorial Viena, 2015
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Materials professorat
Del viure i del morir, proposta per acostarnos a l’experiència de la finitud
Nolla Casals, Anna
Dossier Rosa Sensat 68, 2008
Recursos per als educadors per reflexionar i parlar sobre
l’experiència del viure i del morir amb els infants i els adolescents.
L’autora ens explica que en funció de com es visquin les experiències
del dolor, l’absència, el fracàs i la mort, es poden generar un seguit
d’actituds, sentiments i valors ètics. Aquest acostament és necessari
fer-lo de forma serena, amb delicadesa, respecte i responsabilitat,
partint de les idees prèvies dels infants i adolescents, per tal
d’aprendre a conviure amb el dolor i la tristesa, però també amb el
plaer i l’alegria, perquè tot plegat ens pertany mentre vivim.

¿Todos los caracoles se mueren siempre?
Cómo tratar la muerte en educación infantil
A. de la Herran, I. González, M. J. Navarro, S.
Bravo, M. V. Freire
Ediciones la Torre, 2000
El llibre pretén ser un material curricular útil per al professorat i per
als professionals de l'educació infantil o tots aquells interessats en
ella. Es tracta d'un projecte que pretén desplegar un espai de
coneixement, experiència i transformació que arribi a ser
professionalment útil, personalment enriquidor i culturalment
innovador. Per a aconseguir-ho ofereix pautes per al disseny i
desenvolupament curricular en qualsevol dels seus nivells de
concreció i habilita aquest àmbit, fins ara abandonat, per a la
didàctica i l'orientació ampliant així el camp de normalitat educativa.

La muerte y el duelo en el contexto
educativo. Reflexiones, testimonios y
actividades
Poch, Concepción i Herrero, Olga
Paidós, 2003
A l’educació no sempre tractem el patiment i l’impacte de la mort de
les persones. Cada cop més, educadors, pedagogs, psicòlegs i pares
tenen consciència de la necessitat de tractar, en els diferents
contextos educatius, el tema de la mort i el dol. Aquest llibre proposa
un recorregut de reflexió i possibles respostes als següents
interrogants: Com afecta a l’educació la subtil discreció existent al
voltant de la mort i el fet de morir?; perquè ens plantegem educar per
la mort?; i per a què? ; Com explicar als alumnes l’experiència de la
mort i fer front a les seves preguntes?; Com es tracta la mort als
currículums educatius?: Com donar la noticia de la mort d’un ésser
estimat per un nen o un adolescent?; Com construeixen el dol els
nens, els adolescents i els adults després de la mort d’un ésser
estimat? . Amb aquest projecte, les autores volen contribuir a omplir
l’espai educatiu sobre la pedagogia de la vida i de la mort amb una
formació general, aportació de testimonis i propostes de treball que
fomenten tant la reflexió personal com la pràctica professional.

La muerte y el duelo
Poch Avellan, Concepció (coord.)
Cuadernos de Pedagogía, n.388. Març, 2009
. Perquè és necessària una pedagogia de la mort?
. El dol en el nen: quan és normal i quan es complica
. Escoles que alleugen el dolor
. Una experiència de dol en el motor de l’escola
. L’amor i la mort: una mirada interdisciplinar
. Propostes per anticipar-se al dol
. Per saber-ne més

Guia de duelo infantil
Fundación Mario Losantos del Campo
Recuperat de:
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Cómo contárselo a los niños: Respuestas
adecuadas cuando alguien fallece.
Scharfer, D; Lyons, C.
Edicions Medici, 2004
Guia imprescindible per a qualsevol persona que treballi o visqui amb
nens/es, amb l’objectiu d’enfrontar-se a les inevitables preguntes
sobre la pèrdua i el canvi, la vida i la mort.
- Com explicar la mort als nens/es.
- Estratègies per ajudar als nens a superar el dol i els traumes.
- Com enfrontar-se a la por, la confusió i la tristesa.
- Com tractar aquests temes amb nens amb necessitats
educatives.
- Què pensen els nens/es de la mort?
- Com parlar sobre el Sida i sobre processos irreversibles en un
llenguatge que els nens/es puguin entendre.

El nen i la mort. Acompanyar els infants I els
adolescents en la pèrdua d’una persona
estimada.
Esquerda, M; Agustí; A.M.
Pagès editors, 2009
Aquest llibre pretén explorar l’univers del nen en relació amb la mort i
les seves reaccions davant de la pèrdua d’una persona estimada.
Alhora, ofereix eines per poder acompanyar-lo i ajudar-lo a elaborar
el dolor i les emocions que en aquests moments difícils està vivint.
Està adreçat a totes aquelles persones que conviuen amb nens i
adolescents.

