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Introducció

Fonamentació teòrica

Actualment, tenir un bon estat de salut no suposa únicament estar bé
físicament, sinó que tal i com advoca l’OMS (1948), cal tenir un estat de
benestar físic, mental i social. Per tant, esdevé necessari treballar l’àmbit
psicològic i emocional dels individus per dur a terme una Educació per a la
Salut real, però sense oblidar-nos de la gran omissió del segle XXI: la mort.
Per aquest motiu, en aquest estudi justificarem la necessitat d’una
Pedagogia de la Mort com a àmbit ineludible de l’Educació per a la Salut
mitjançant entrevistes a experts en la temàtica. Alhora, mostrarem una
proposta de treball per a centres d’Educació Primària on la creativitat, la
malaltia, el dol, el goig, el carpe diem i l’Educació per a la Salut s’uneixen
fàcilment com una espiral de coneixement.

Existeix l’Educació per a la Salut com a àmbit transversal de l’escolarització obligatòria,
però eludim introduir la part que és perenne i radical: la mort.
A l’Educació per a la Salut l’uneixen estrets lligams amb la Pedagogia de la Mort, atès
que si es treballen com una cadena contínua, podem extreure diverses temàtiques
educatives: cerca del sentit de la vida, el goig, la pau, els processos biològics, les
malalties, el dol, etc., (Herrán i Cortina, 2007; Pedrero i Leiva, 2011). Per tant, apel·lem
la importància de la introducció curricular de la mort com àmbit ineludible de l’Educació
per a la Salut. En aquest sentit, els centres educatius que tinguin com a línia d’actuació
preferent la Pedagogia de la Mort com a eix vertebrador de l’Educació per a la Salut,
estaran oferint una educació integral a tots els alumnes. Aquest requisit és
indispensable perquè una escola sigui promotora de salut de forma real.
L’Educació per a la Salut pot integrar fàcilment diferents continguts que tinguin com a
eix vertebrador la Pedagogia de la Mort:

Gràfic integratiu de l’Educació per a la Salut i la Pedagogia de la Mort.

Objectius
Objectiu general:
• Interrelacionar la Pedagogia de la Mort com a eix transversal i radical
amb l’Educació per a la Salut.
Objectius específics:
• Analitzar qualitativament entrevistes semiestructurades a experts en la
temàtica.
• Proposar una activitat relacionada amb la salut, l’art, la creativitat i la
Pedagogia de la Mort.

Dol (Miret,
1998;
Programa de Salud
Infantil y Adolescente
de Andalucía, 2014).
Relació
entre
la
percepció de la pròpia
salut i el benestar amb
els
comportaments
saludables (Latorre i
Montañés, 2004).

Intel·ligència
Emocional

Pedagogia de la
Mort

Presa de consciència de la finitud
(Esquerda i Agustí, 2010; KüblerRoss, 1993; Herrán i Cortina,
2007; Laudo, 2015; Nolla i Giralt,
2003; Serra Llas, 2014).
Deconstrucció de concepcions
prèvies i necessitat de formació
en Pedagogia de la Mort, tant
preventiva
com
pal·liativa
(Cantero, 2013; Colomo i De
Ocaña, 2014; Colomo, 2016;
González i Herrán, 2010).

Estudi de cas a Lleida: mestres
d’escola (8 informants) i
professors d’institut (18
informants)

Introducció a
una proposta
d’activitat

Qüestionaris
validats per 2
experts

Experts en Pedagogia de la
Mort de diferents àmbits de
coneixement.

Entrevistes
obertes a
experts

Exposició
“Llum
profunda” (Barcelona,
2016).
Obres
de
pacients terminals, els
seus
familiars
i
diversos artistes.
Aprenentatge a través
de l’art.

Salut, art i
creativitat

Competències
bàsiques

Enfocament
qualitatiu

Un total de 16 informants de 26 (61,76%) manifestaren mitjançant el qüestionari, la necessitat
de recursos pedagògics per dur a terme una Pedagogia de la Mort i, alhora, requeriren
formació al respecte, atès que no n’havien rebut.
Els experts entrevistats explicitaren la relació directa que existeix entre la Pedagogia de la Mort
i l’Educació per a la Salut:
Inf.1_Infermera: “Els mestres mostren preocupació per la salut emocional dels infants, però fins
el moment i per diferents raons, prefereixen que sigui un professional expert el que aporti
aquesta alfabetització emocional que necessiten els infants i que no reben des de casa per tot el
que hem comentat.”
Inf.2_Pedagog: “Es necessita una formació formació que inclogui la redefinició del concepte de
la mort i la seva educació , intrínsecament relacionar amb les possibilitats de la Pedagogia de la
Mort, els enfocaments normalitzadors i pal·liatius, recursos didàctics i metodologia: literatura,
cine, APS, mitjans de comunicació, salut, etc., i la relació transversal que té amb totes les
assignatures [...]”.
Una possible activitat per tal d’abordat la Pedagogia de la Mort com a part intrínseca i
inseparable de l’Educació per a la Salut és l’assistència a l’exposició “Luz profunda” (Barcelona,
2016) on es poden trobar produccions de malalts terminals, els seus familiars i diferents
artistes on s’expressen les etapes del dol, entre d’altres.
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Tenint com a base el Decret
119/2015 del 23 de juny, la
Pedagogia de la Mort com a eix
del transversal i radical de
l’Educació per a la Salut, pot
integrar i desenvolupar les
següents
competències
bàsiques:
 C. comunicativa i lingüística
 C. autonomia i iniciativa
personal.
 C. coneixement i interacció
amb el món físic.
 C. artística i cultural
 C. social i ciutadana

Tractament saludable de la mort (Pedrero i
Leiva, 2011)

Conclusions
-En relació als objectius
La investigació que s’està duent a terme, tant a nivell teòric com pràctic , permet el
desenvolupament parcial de l’objectiu general plantejat: Interrelacionar la Pedagogia de la Mort
com a eix transversal i radical de l’Educació per a la Salut.
-Discussió
Els sistemes educatius han ampliat la concepció de l’educació en les últimes
dècades. Tanmateix, ho han fet en la seva superfície, no en els temes tabú, com
és el cas de la mort. Tot i que moltes escoles puguin tenir programes d’Educació
per a la Salut, poques contemplen la Pedagogia de la Mort com a eix transversal i
radical de la primera. Emperò, apostem amb fermesa per una Pedagogia de la
Mort contemplada com a eix transversal, radical i perenne de l’Educació per a la
Salut.
-En relació a les propostes i suggeriments
Tesi doctoral en curs “Pedagogia de la Mort. Estudi de cas sobre les percepcions
i necessitats formatives que té el professorat d’escoles i els aprenents de
mestre pel que fa a la Pedagogia preventiva sobre la Mort.”

Fotografies fetes per Anabel Ramos (2016): Expocisió “Llum profunda”

Metodologia i resultats

