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A L ENSENYAMENT

Tenim dret a apartar les criatures
de la vivencia de la mort?
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TRENCAR ,EL TABu DE LA MORT
A L ENSENYAMENT
Tenim dret a apartar les criatures
de la vivencia de la mort?
El nostre alumnat acostuma a tenir contacte quotidià amb una
mort banalitzada a través de videojocs i pel·lícules. Així no integra, com a part imprescindible en el seu creixement personal,
la percepció de la nostra vulnerabilitat, la consciència que som
éssers mortals. Si volem treballar les competències emocionals,
no podem deixar aquest tema de banda.

L’associació Dret a Morir Dignament, DMD, és una entitat que defensa la llibertat de tota persona a decidir el moment i la manera
de finalitzar la seva vida, especialment quan pateix un deteriorament irreversible i un sofriment insuportable.
El Grup d’Educació de l’Associació DMD-CAT treballa per trencar
aquest tabú a les escoles tot oferint activitats variades (xerrades, tallers, cinefòrums, etc.). Rosa Sensat és sensible a aquesta
necessitat i, per això, ha publicat el monogràfic La mort, l’últim
tabú a l’ensenyament. En aquest monogràfic, a més de la reflexió
sobre per què cal introduir el tema, es proporcionen recursos per
treballar a l’aula.

Fotografia: ©pxhere.com

En aquest camí és necessari un canvi cultural a la nostra societat,
que permeti abordar el tema de la mort sense considerar-lo un
tabú. Si bé hi ha temes com el sexe, l’orientació sexual i la drogoaddicció, entre altres, que estan deixant de ser-ho, encara no es
parla de la mort als centres educatius.
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