
CURS EN LÍNIA
Del 12 al 15 de juliol de 2021

ENDINSAR-NOS EN EL CONEIXEMENT DEL DOL PER COMPRENDRE 
I ACOMPANYAR NENS, ADOLESCENTS, JOVES I ADULTS EN EL SEU 
PROCÉS

El dol és una assignatura pendent en la nostra societat que viu la mort com un tabú. Tant els professionals de la medicina com els de l’ensenyament tracten habi-
tualment amb persones a qui se’ls ha mort una persona estimada o que han de donar notícies inesperades de mala salut amb diagnòstics difícils d’assimilar. Per 
això, en aquest curs exposarem una pedagogia de la vida i de la mort que, alhora, ens donarà eines per viure millor l’actual pandèmia i una pedagogia del dol que 
ens ajudarà a comprendre com ens afecta en tota la seva complexitat.
Ens endinsarem en el llenguatge del dol per poder abordar-lo amb les persones que l’estan vivint i alhora aportarem eines per treballar els dols propis per així 
poder actuar i comprendre millor la persona que cal acompanyar. També intentarem entendre les diferents maneres en què es manifesta el dol, especialment en 
els infants, per ajudar-los a transitar-lo amb confiança i saludablement.
En aquest curs, impartit per professionals de l’educació i la medicina, ens ocuparem d’infants i adults. Aprendrem a treballar el dol i la mort a l’escola per poder 
acompanyar els alumnes i les seves famílies, i també en altres entorns professionals, com la pediatria que assisteix nens en dol i llurs famílies.
Curs adreçat a professionals i estudiants de Ciències de l’Educació i de Ciències de la Salut; a professionals i voluntaris que tracten amb infants, adolescents, joves i 
adults, i, també, a totes aquelles altres persones interessades a adquirir uns coneixements bàsics sobre el dol i la manera com afecta el desenvolupament personal.

Llengües d’impartició: Català 

Coordinació: Montserrat Esquerda Aresté (Departament de Cirurgia de la UdL i Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, SJDTLL)

Equip docent: Anna Maria Agustí Farreny (psicopedagoga), Anna Cabau Roselló (col·legi Maristes Montserrat, Lleida), Ester Castan Campanera (SJDTLL), Fran-
cesc Domingo Salvany (UdL i ABS Balaguer), Montserrat Esquerda Aresté (UdL i SJDTLL), Marta Fontova Iriondo (psicòloga), Gemma Montagut Fornós (SJDTLL), 
Úrsula Olmo Rovira (escola Vilanova de Segrià), Xavier Pérez Garret (col·legi Maristes Montserrat, Lleida) i Luz Yébenes Marsal (educadora social)

Durada:  a) 20 hores
b) 50 hores (20 de guiades per l'equip docent + 30 de treball autònom de l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Preu: 55,34 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta

MODALITAT
Curs en línia que es realitzarà a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida. El curs se seguirà de manera sincrònica..

METODOLOGIA
En l’espai del curs del campus virtual estarà disponible el material addicional i de suport. També hi haurà obert un fòrum de debat.
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Patrocinen:

2 ECTS reconeguts per la UdL:
20 hores guiades per l’equip 
docent + 30 hores de treball 

autònom dels alumnes



INFORMACIÓ I MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

Envieu-nos a estiu@udl.cat la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat

Consulteu els descomptes en el preu de la matrícula a http://estiu.udl.cat 

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els 
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. 
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui 
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar 
l’import pagat.

Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu:

Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida

973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

PROGRAMA  
Dilluns 12
 Gemma Montagut
09.00-11.00 h  Presentació del curs, del professorat i de l’alumnat. 
 Anna Maria Agustí
11.30-13.00 h Introducció al dol, comprendre la pèrdua.
 Úrsula Olmo
13.00- 14.00 h Les pèrdues de la vida.

Dimarts 13 
 Ester Castan
09.00-11.00 h  Què és el dol i com afecta la persona.
 Montserrat Esquerda
11.30-14.00 h El dol en els infants.
 
Dimecres 14 
 Francesc Domingo
09.00-11.00 h  Alè per a l’acompanyant.
 Marta Fontova
11.30-14.00 h Comunicació i llenguatge del dol.

Dijous 15 
 Luz Yébenes 
09.00-11.00 h  Eines per acompanyar els adults.
 Anna Cabau i Xavier Pérez
11.30-14.00 h Eines per acompanyar els infants.


