
ADOLESCENTS . 
NOMÉS EN TEMPS DE CRISI? 

 
PROJECTE DE VIDA 

 
CANVIS  EN  LES  RELACIONS  

 
TRETS DIFERENCIALS 

 
ACCIONS DE PRESENT I FUTUR 



TREBALL INDIVIDUALITZAT EN ADOLESCENTS 

• L’ ADOLESCENT 

• Adolescent és una persona que està entre els 12 i els 18 anys i que té un conjunt de 
característiques socials i psicològiques molt similars amb els seus iguals. 

 

• L’adolescència és aquella edat en què es deixa de ser un nen però encara no s’és un adult. De fet 
l’adolescència és el trànsit de la infància a l’edat adulta. 

• L'adolescència és on s’inicia el procés per tal de prendre decisions pròpies 
L'adolescència és una etapa fonamental en la formació de la personalitat. L'adolescència es 
caracteritza per la riquesa de vivències i d’aprenentatges. 

 

• El treball individualitzat amb adolescents es basa, molt especialment, a partir del vincle. 

• El treball amb els adolescents requereix d’un esforç de creativitat. Treballar l’autonomia, 
l’autogestió i la presa de decisions; important ser proactius i oferir diverses alternatives i 
possibilitats. Promoure el coneixement de l’entorn i la oportunitat de participar dels diferents 
recursos del territori per afavorir la participació comunitària. 

• Una eina és l’acord i el pacte, amb el què s’estableix una negociació consensuada entre el noi/a, 
la família i l’educador/a. 



AMB QUÈ COMPTEM 

• EBSS: Intervenció des de la informació, orientació, assessorament i derivació. 

Des del treball amb les famílies fins els menors.  

Treball en xarxa: Centre educatiu (escola/institut), salut (CAP, ABS), entitats  i  associacions veïnals. 

                         Justícia, Fiscalia de Menors, STAIA. 

Des d’un caire inicialment de tipus preventiu, de suport i de tractament. 

L’Equip: DTS, Psicòlegs, Advocats, ES. 

Escolta, comprensió i atenció, caminar/acompanyar, suport/ajut, motivació, contactar/connectar, 
aconsellar, compartir. 

Cartera de Serveis: tipus de prestacions: de serveis, econòmiques i tecnològiques.  

Centres Oberts amb serveis d’atenció directa a adolescents: Reforç Escolar. Esports. Arts Plàstiques, 
Artístiques i Expressió Musical. Atenció amb ES, Monitors, Talleristes i Tècnics.  

Projectes de suport a centres educatius: Educadors a les Escoles. Dinem a l’Escola. Absentisme 
Escolar.    

Tasca de cooperació/col·laboració amb les entitats dels barris o zones de cobertura: Casals, AAVV, 
entitats i associacions on participen adolescents. 

 



PLANTEJAMENT DE PROJECTE DE VIDA 

Els adolescents necessiten un motor que els impulsi cap a la consecució d'aquestes metes, a més de les emocions
El projecte de vida és el camí o eina que es marca/planteja un mateix per a la pròpia existència; per aconseguir
El projecte de vida ha de respondre, de manera molt particular, a les característiques personals de cada adolescent
El projecte de vida de cada individu és irrepetible ja que respon a necessitats particulars. 
El projecte de vida no és estàtic, pot ser ajustat i variat d'acord a les circumstàncies, situacions o canvis 
1 aconseguir les metes  un veritable repte per a cada adolescent, perquè requereix de temps, esforç i dedicació
2 en el camí es poden presentar adversitats, les quals podrien canviar el rumb de les coses. 
3 mantenir una actitud emprenedora que els motivi a continuar el camí. 
4 Tenir clar cap a on anar i com aconseguir arribar-hi, els ha de permetre prendre bones decisions per aconseguir
5 cercar el consell i assessorament per una bona orientació. 



L’ADOLESCENT: CANVIS EN LES RELACIONS I EN LA CONDUCTA SOCIAL 

  

Necessita ser 
acceptat pels seus 
iguals. El impuls que 
sent d’evadir-se de la 
llar li porta al cercle 
d’amics, la colla, on 
hi busca: 



TRETS SIGNIFICATIUS D’ÀMBIT GENERAL 

 

Quan un adolescent pateix o presenta un problema és important discernir a temps amb un adequat diagnòstic i 
un tractament individualitzat, juntament amb el desenvolupament de noves conductes apropiades en l'entorn 
familiar i escolar. 

 

Baix rendiment acadèmic 

 Baix estat d'ànim 

Pors i fòbies infantils  

Baixa autoestima i inseguretat 

Timidesa  

Conflictivitat familiar  

Problemes de comportament  

Desorientació professional 

Dificultats amb la identitat sexual 

Primers contactes amb drogues i altres addiccions 

Desordres alimentaris 



TRETS SIGNIFICATIUS 

• DELS 12 ALS 16 ANYS 

• Moviment vers la independència: 

• Te problemes d’identitat. 

• Se sent estrany o avergonyit amb sí mateix o amb el seu cos. 

• Quan pensa sobre ell mateix, hi ha dies que té unes altes expectatives, mentre que altres dies té un pobre concepte propi. 

• Es nota l’influencia dels amics en la seva manera de vestir i els seus interessos. 

• Té un humor variable i canviant. 

• Ha après a parlar i expressar-se millor. 

• Té menys demostracions d’afecte amb els pares; ocasionalment es posa groller. 

• Es queixa de què els pares s’interposen en la seva independència. 

• Té tendència a retornar al comportament infantil, particularment quan es troba sota molt d’estrès. 

• Interessos futurs i canvis cognoscitius: 

• S’interessa molt pel present i poc pel futur. 

• Augmenten els interessos intel·lectuals. 

• Adquireix una major capacitat per al treball físic i mental. 

• Augmenta la capacitat per pensar de manera abstracta. 

• Sexualitat: 



TRETS SIGNIFICATIUS 

•DELS 16 ALS 18 
ANYS  

•Moviment vers la 
independència: 

•Funciona amb major 
independència. És més 
autònom. 



NECESSITATS  DE  L’ADOLESCENT 1 

• Per determinar quines són les necessitats dels 
infants i adolescents perquè gaudeixin d’un 
nivell adequat de benestar, podem partir de la 
classificació que proposa López Sánchez 
(1995): 

  

• A) Necessitats de caràcter físic/biològic: 

• Alimentació (Adequada alimentació de la mare 
durant l’embaràs i lactància; alimentació 
suficient, variada, distribuïda en el temps i 
adaptada a l’edat). 



NECESSITATS  DE  L’ADOLESCENT  2 

• B) Necessitats cognitives: 

• Estimulació sensorial (estimular els sentits; entorn amb estímuls: visuals, tàctils, auditius, 
etc.; quantitat, varietat i contingència d’estímuls; interacció lúdica en la família; estimulació 
lingüística). 

• Exploració física i social (contacte amb un entorn físic i social ric en objectes, joguines, 
elements naturals i personals; exploració d’ambients físics i socials; oferir <base de 
seguretat als més petits>, compartir exploració amb ells (els adults i els iguals). 

• Comprensió de la realitat física i social (escoltar i respondre de forma contingent a les 
preguntes; dir la veritat; fer participar a l’infant o l’adolescent en el coneixement . 

• de la vida, el patiment, el plaer i la mort; visió positiva de la vida, les relacions i els vincles; 
transmetre actituds, valors i normes; tolerància amb discrepàncies i diferències: raça, sexe, 
classe social, diversitats funcionals, nacionalitats, religions, etc.) 

 

• C) Necessitats emocionals i socials: 

• Seguretat emocional (vinculació incondicional: acceptació, disponibilitat, accessibilitat, 
resposta adequada a demandes i competència; contacte íntim: tàctil, visual, lingüístic, etc.; 
capacitat de control; capacitat de protecció; resolució dels conflictes amb moral inductiva: 
explicacions, exigències conforme a l’edat, coherències en exigències, possibilitat de revisió 
si l’infant o l’adolescent no esta d’acord amb la decisió. 



ACCIONS DE SUPORT A  L’ADOLESCENT 

Accions concretes que són desitjables de realitzar: Què podem fer per acompanyar? 

•  a) ELOGIAR EN EL DIA A DIA 

A aquesta edat necessita que se li reconeguin les petites coses que fa diàriament i que de vegades 
ens passen desapercebudes als adults. 

L’elogi ha de ser sincer, sense exageracions i destinat a aquells comportaments que volem potenciar).  

• b) INCIDIR EN  LES SEVES QUALITATS 

Nosaltres veiem les qualitats dels nois i en canvi no se n’adonen d’aquestes, o no cauen. Cal que 
aprenguin a valorar les coses que saben fer bé, donar-los l’oportunitat de posar-les en pràctica, i 
estimular-los per adquirir noves habilitats.  

• c) NOSALTRES, MODEL DE  REFERÈNCIA 

Mas a Polònia: guapu ! Gràcies!!!!!!!. Posar-se medalles. Petons a les galtes. Si el noi veu que 
nosaltres ho fem, aprendrà a fer-ho ell també i així li reforcem l’autoestima. Quan fa quelcom 
remarcable. 

• d) IMATGE PERSONAL 

L’aparença personal és important per a estar a gust amb un mateix. No hem de valorar les persones 
per la seva aparença física, és cert, però això tampoc vol dir que haguem de descuidar la nostra 
imatge. Cal ensenyar-los normes sobre higiene personal, neteja, vestit, aspecte exterior, etc. 
explicant-los com una bona imatge pot millorar les relacions socials amb els altres. 

• e) FOMENTAR COMPORTAMENTS POSITIUS 



ACCIONS DE SUPORT A  L’ADOLESCENT 

• f) TOLERÀNCIA 

Tots i totes som diferents. alts o baixos, panxuts o prims, tranquils o neguitosos, intel·ligents o poc. 
Cadascú té la seva manera de ser, i hem d’acceptar a tothom tal qual és i se’ns mostra. 

• g) FRUSTRACIONS, I QUI NO? 

Cal ajudar-lo a tolerar. Aconseguir bens materials o amistats no és fàcil. No s’ha de desanimar o 
deprimir si no aconsegueix una cosa que desitjava. 

• h) SENTIR-SE ORGULLÓS DELS SEUS ÈXITS 

Cal educar en la satisfacció per un mateix i pels propis èxits. Expressant aquests sentiments de vàlua 
personal l’adolescent pot sentir seguretat, afavorint vincles d’amistat ràpids. 

• i) CONCIÈNCIA DE LES SEVES EMOCIONS I SENTIMENTS 

Els sentiments poden impedir actuar fent servir la raó. Actuem sota la influència d’aquestes emocions 
no sempre és fàcil adonar-se. Hem d’ensenyar als adolescents a ser conscients i a dominar-se. 

• j) POSITIVAR LES SEVES OPINIONS 

Les opinions i idees han de ser escoltades. Hi podem estar d’acord o no, però com a mínim les hem 
de prendre en consideració. 

• k) UN MÉS DE LA FAMÍLIA, UN MÉS DEL GRUP 

Els fills són membres importants de la família, i s’ha de notar escoltant-los, fent-los participar en les 
decisions, demanant la seva opinió, valorant les seves aportacions,... heu d’escoltar i tenir en 



ACCIONS DE SUPORT A  L’ADOLESCENT 

• l) TEMPS PER COMUNICACIÓ  

És fonamental una bona comunicació . Cal temps per parlar amb ells per mantenir converses sobre 
temes d’interès comú. 

• m) EVITAR LA SOBREPROTECCIÓ 

Cal que aprenguin a espavilar-se. Si els hi donem tot fet, no tenen iniciativa. Una mica està bé.  

• n) MODELS ADULT 

Com adults som el model referencial. Donar seguretat, protegir i ajudar solucionar els problemes. Si 
ens veuen segurs hi haurà confiança i també tindran aquesta sensació de seguretat. 

• o) NORMES FLEXIBLES 

Quan establim normes, que siguin les apropiades perquè tothom les compleixi i que ajudin a 
proporcionar un bon ambient. I que no ens manqui mai la flexibilitat davant les normes, si hi ha 
una causa justa.  

•  p) ON PAREN 

L’institut, la casa, el carrer, el centre obert, centre cívic, l’entorn en sí, influeix notablement. No està 
de més conèixer-lo i fins i tot tenir-hi relació. 

• q) EL TEMPS QUE CALGUI 

Si veiem que ens ho demana, cal trobar moments en què puguem tenir una comunicació fluida i 
afectiva amb ell/ella. Necessita d’aquesta atenció per sentir seguretat en sí mateix/a. Notarà que 



ACCIONS DE SUPORT A  L’ADOLESCENT 

•  r) FOMENTAR QUE ES RELACIONI AMB GRUPS 

 Potenciar els vincles per una bona relació personal i grupal ; el sentiment de vinculació a un grup li dóna 
seguretat. Cal anar reforçant l’autoestima. 

• s) FOMENTAR LA SEVA CREATIVITAT 

Es bo de realitzar activitats que estimulin el seu sentit creatiu i l’ús de la imaginació. Podeu fer tallers i 
manualitats, dibuixar un còmic, inventar-se un conte, una obra de teatre, etc.  

• t) FITES A MIG I LLARG TERMINI 

És bo anar-se plantejant fites a mig termini que ens ajudin a arribar, fins a l’objectiu final.  

• u) AUTONOMIA PERSONAL. UN COP DE MÀ 

Cal que aprenguin a tenir cura d’ells mateixos. Eines per caminar: hàbits, habilitats, tècniques i coneixements 
que necessiten, i fomentar que els puguin posar en pràctica. Cal arribar a fer una bona capacitació per tal 
que vagin sols, que s’organitzin. 

 



I ARA QUÈ? 

• TREBALL EN XARXA DE L’ENTORN PROPER: SS; INSTITUT; SALUT; CENTRE OBERT; AAVV; 
CENTRE CÍVIC; ENTITATS ESPORTIVES – CULTURALS – ASSOCIACIONS I ENTITATS JUVENILS – 
PARTITS POLÍTICS...                      

      ESTABLIR TAULES DE TREBALL. POTENCIAR PROJECTES ENGRESCADORS. 

 

• DES DE L’ ADMINISTRACIÓ: JOVENTUT – SERVEIS SOCIALS – CULTURA – ESPORTS – EDUCACIÓ 
SALUT – URBANISME – OCUPACIÓ...                                                                   
COORDINACIÓ EFECTIVA : PLANS LOCALS D’INFÀNCIA, D’ADOLESCÈNCIA I DE JOVENTUT. 
CONSELLS MUNICIPALS D’INFÀNCIA, D’ADOLESCÈNCIA I DE JOVENTUT. 

 

• DES DE LES ENTITATS DE CAIRE SOCIAL I CONJUNTAMENT AMB L’ ADMINISTRACIÓ ESTABLIR 
PONTS I POTENCIAR CONVENIS DE COOPERACIÓ. 

 

 

 


