
 

 

Acompanyant Adolescents en Temps de Dol pel COVID-19 

 

 

Benvolgudes i apreciades Famílies, 
 

 

Al llarg de l’actual situació de confinament, ens posem en contacte amb 

vosaltres, una vegada més, per tal d’ajudar-vos a afrontar un dels canvis més 

profunds que podem viure com a conseqüència d’aquesta epidèmia: la gestió 

de la malaltia en situacions terminals, i el comiat d’una persona estimada, les 

quals no es poden fer de manera personal ni presencial.  

 

Per això, elaborem aquest document amb l’objectiu de reconfortar, oferir 

alternatives, guiar i acompanyar el dol en uns moments tan restrictius i 

anòmals. Tot plegat, per fer-vos arribar esperança. 

 

 

És d’esperar que els joves tinguin moments on decaigui l’ànim, s’apoderi 

l’ansietat i es recloguin a la seva habitació. D’aquí la importància 

d’acompanyar i respectar les seves emocions. Saber estar sense jutjar, 

aquesta és la nostra missió.  

Els adolescents tot ho expressen d’una manera més intensa, també la pena, 

la ràbia, la impotència... uns de forma més comunicativa, d’altres enfadats o 

en silenci, és important recordar el fet de: 

 

“ Cultiva els records positius viscuts” 

 

 

 

 

 

En la pandèmia per coronavirus tot és diferent. L’afrontament amb la mort 

ens posa en situació de defensa i por. El comiat no és possible. Sembla fins i 

tot inhumà no poder abraçar-se ni compartir emocions d’afecte o de pèrdua. 

El dolor es fa intens. On és la calidesa de l’entorn, dels nostres? 

 



 

 

 

És molt important estar atents a: 

 

 

 

Orientacions en el procés de dol: 

 

Es poden dur a terme actuacions per acomiadar al vostre ésser estimat: és 

possible llegir una carta, posar la seva cançó preferida, escriure, fer un dibuix, 

recopilar fotografies, compartir amb els teus la teva pèrdua a través  de les 

xarxes, col·locar un objecte significatiu o una foto, fer minuts de silenci... 

Seran accions simbòliques i emocionals, que ens permeten anar integrant el 

succeït. 

 

Sempre hi ha hagut un acompanyament humanitari del vostre familiar per 

part dels professionals sanitaris, no ho dubteu. 

ESO: montse.barnils@nostrasenyora.epiaedu.cat 

BATXILLERAT i FP: victoria.maganto@nostrasenyora.epiaedu.cat 

- Donar tota la informació de la 

situació i evolució dels seus 

familiars. 

- Compartir els sentiments, sense 

amagar-nos.  

- Respectar els seus temps i no 

estar ni molt a prop ni molt 

lluny. 

 

- Posar en coneixement de la 

situació a l’escola: estem aquí per 

ajudar-vos. 

- Pensar en ajuda psicològica 

online, és possible, dona suport i 

reconforta. 

 

- Abans de la defunció, quan el 

pronòstic del pacient sigui terminal, 

hem de començar a prendre 

consciència de la realitat i iniciar un 

procés de comiat. 

 

- Cuidar-se , mantenir hàbits 

saludables d’alimentació i son. És un 

moment d’impacte que pot 

desequilibrar aquestes necessitats. 

 

- Respectar les expressions de dol: 

plors, silencis, ansietat, hipotonia... 

 

- Recordar la persona que heu perdut, 

com queda present, donar valor al 

que va ensenyar i va transmetre, 

sense sentir-se culpable de no poder 

acompanyar-la al final. 
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