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Taller: DEL DESIG AL FUTUR, TREBALL INDIVIDUALITZAT EN 

ADOLESCENTS, Àngel Záforas (Coordinador Educadors 

Socials IMSST) 

 

Dinàmica 1. 

Cada participant aporta una o dues paraules de forma que es va construint 

progressivament una definició de què és l’adolescència. El resultat va ser:  

L’adolescent és un crític amb la societat, la família i estima tenir uns canvis de 

personalitat. L’adolescent busca una identitat, unes afinitats, unes habilitats, 

experimentar. Vol exterioritzar uns valors, uns sentiments que ell creu com a 

veritat però necessita tot i que no ho sembli crema pels grans així com el 

reconeixement per part de l’entorn. Per l’adolescent tot això és imprescindible 

per conviure. Necessita confrontar els límits que és troba. Els seus amics, en 

aquesta etapa, tenen molta importància, o i tant, pel seu aprenentatge.  

La dinàmica dóna lloc a debatre que l’adolescència és complexa perquè inclou 

canvis en un període curt de temps que afecten moltes dimensions de la 

persona (família, amics, visió d’un mateix, decisions del futur laboral, etc). A 

més, l’adolescent està obligat a prendre decisions i a fer-se un nou lloc a la 

societat just en una fase en què està ple de dubtes i inseguretats.    

Posteriorment, es mostra la foto d’un jove en actitud desafiant, i fàcilment 

pensem que és un dels molts joves en risc social objecte de la intervenció dels 

educadors socials i les educadores socials.  Veiem a aquest adolescent com un 

problema, com un jove que requereix la intervenció dels/les professionals per a 

que pugui participar activament i de forma positiva en la nostra societat. 

L’impacte ve quan l’Àngel ens explica que el jove de la foto és el seu fill, 

provinent d’un entorn “normalitzat” i que en aquests moments està totalment 

integrat a la nostra en la societat. Això ens fa pensar que les dificultats que 

presenten els/les joves adolescents són universals, que les conductes més de 

risc, o de rebel·lió, són comunes a tots els adolescents i no els trets distintius 

d’un grup de joves marginals. Per tant, la intervenció amb els/les joves que 

provenen d’entorns més vulnerables no ha de patologitzar aquests 

comportaments, no ha d’atribuir-los a dèficits en la seva socialització i llavors 

etiquetar-los com a “problemàtics”. Voler experimentar, enfrontar-se amb els 

límits que se li marquen  són comportament normals que han de poder 

canalitzar-se per a que incideixen positivament en el desenvolupament del/la  

jove.  
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Dinàmica 2. 

Funcionament de la dinàmica: 

1er:  Es formen quatre grups i cada un ha d’identificar les necessitat dels/les 

adolescents en un dels 4 àmbits bàsics d’inclusió social (educació, psico-social, 

familiar i formatiu-laboral). 

2on: Cadascun dels grups treballa sobre propostes en relació a les dificultats 

detectades en algun dels àmbit que ha treballat un altre grup.  

Durant l’exposició de les propostes d’intervenció es va debatre entorn una sèrie 

d’idees: 

- Cal potenciar el suport a les famílies  a partir de la creació d’espais 

informals  (escoles de mares i pares, espai per a compartir experiències, 

educació emocional, coneixement del territori, etc) 

- Cal fomentar les competències socials i l’autonomia dels joves. En 

aquests moments que el mercat laboral no absorbeix els joves formats 

en oficis específics, és millor potenciar la formació  en competències 

bàsiques.  En aquest sentit, els professors de les escoles-taller no tenen 

la formació d’educador, no tenen un perfil professional de més 

acompanyament.  

- Fomentar els convenis amb les escoles, els serveis socials, les 

empreses... Fomentar la figura de “’aprendiz”. 

- Falta formació adequada per a oferir als joves (poques places de PQPI; 

altre formació és pagant). En ocasions, no hi ha recursos 

d’acompanyament. 

- Sovint hi ha una dispersió de cursos, els joves acaben fent una mica de 

tot però al final no tenen res a fons. 

- Avui es parla que tenim fins a 9 tipus diferents d’intel·ligències. La 

formació dels joves hauria d’abastar totes elles per a desenvolupar les 

diferents potencialitats de tots els joves.  

- Cal oferir espais als joves on puguin portar a terme els seus propis 

projectes on ells siguin els protagonistes. De vegades, uns joves poden 

formar als altres. 

- Fomentar el model de viver d’entitats. Fomentar la formació en l’àmbit 

associatiu.   



3 
 

- Un augment de les traves burocràtiques per a realitzar activitat 

educatives de caire informal. Això afecta, per exemple, a les sortides 

proposades des del centre obert,  que abans eren relativament senzilles 

de realitzar.  


