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1. Desenv olupam ent del cos i canvls bioloò gics.
A l'eÍ1to rn dels"1 2 'anys comenc en a produ ir-se alguns canv2s en
el cos de nois i noies. Aques ts canvis asseny alen el començ ament
del

que s'anom ena puber tat.

- La puber tat començ a quan es posen en funcio namen t les glàndu les
que segreg uen les hormon es sexua ls. Aques tes hormon es provoq uen
tot un seguit de modif icacio ns en el cos:
En els nois es desenv olupen els testic les, comença la fabricació de l'espe rma, s'inic ia el creixe ment del pel en el pubis, aixell es i pit, canvia la veu ....
En les noies començ a la regla, el desenv olupam ent dels pits
i, també, el creixe ment del pubis i aixell es.
-A més a més d'aque stes modif icacio ns, hi ha un reajus tamen t general de ltorga nisme que ha d'adap tar-se a la nova situac ió:
així veiem un creixe ment ràpid i descom pensat (braço s i cames
llargs ), un cert atur èn' el desenv olupam ent de la força física ,
una pèrdua de resist ència a l'esfo rç, una certa laxitu d.
-D'al tra banda, s'acce lera la madur ació del cerve ll i això ha de
perme tre als nois d'aque sta edat que puguin arriba r a formes superior s de pensam ent.
- Aques ts canvis tenen un impac te important en 1~ perso nalita t dels nois i
noies.
Ba canvia t l'aspe cte més visibl e de la
seva person a: senten que s6n difere nts.
Els costa recon èixer- se.
D'altr a banda, aparei xen per primer a
vegada sentim ents claram ent sexual s i
ganes de fer-ne experi Gncia .
~s impor tant ajudar els nois a compre n
dre el signif icat d'aque sts canvis , a
accep tar-lo s i a valora r positiv ament
al seu cos.

D'altr a banda, cal ésser compr ensiu amb
els moments de fatiga , desco retjam ent,
re la7:ac ió.
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2. Desenv olupam ent de la intel.l igènci a, aprene ntatges i interes sos.
- Superen el pensam ent concre t dels nens petits. Adquir eixen la
capaci tat de p'énsar en abstrac te.

Fan el pas de la lògica infant il a la lògica adulta t.
-Això vol ctir ·qUe no resten limita ts, com els nens, a pensar en
coses concre tes.
Sin6 que p,oden plante jar-se hipòte sis (possi bilitat s) i pre-

veur·e quines cOnseq üències se'n despren en.

I també que poden compre ndre explica cions be.sades en pressup ostos d'idees que nb ha:gin ex·perir nentn:t.

- el pensam ent abstrac te els permet de reflexi onar ordenad ament,
de: raonar , de fer judicis crítics més sospes ats que abans.

Ara bé, tot això just ho co'menc en: d'una banda els f· lata expe
riència d.e_ la vida, i, d.' altra banda, van· adquir int aquest raonament a poc a poc.

- Els Caps poden compta r amb uns nois
que van aprene nt a raonar de la mateixa forma com ho fan els .adults .
Però que encara no en saben.
Per això no ha de descon certar- nos
què -siguin alhora , mOlt rigoros os i
molt inexpe rts.
- Experim enten molta s~tisfacció amb aquesta capaci tat de raonar
i cttargum entar ·com els grans i, sovint, la utilitz en per a jugar-hi: contes tar els gra.ns argume nts consis tents, però sense
base real, ex-plor ar possib les i inverse mblant s, espect aculars ,
divaga r.
-El raonam ent del preado lescent , tot i ésser un raonam ent formalmen t correc te, no és un raonam ent abocat a la compre nsió i
al domini de la realita t, sinó que encara té molt de joc dialèctic, és subjec tiu.
- En les discuss ions entre _ells o amb
els Caps, els preado lesc'en ts juguen
sovint a ésser lògics, pêi'qtiè poden
ser-ho i els agrada.
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Però això no vol dir que utilitzin la lògica per
a cercar encara decididament la veritat, ni trobar solucions realístes als problemes.
-·Els:. Ca-Ps· -h·an de comptar amb a-questa· difrcul tat:

Podran €ntendre's b€ amb els nois,
individualme nt, quan estan de bones.
Si els nois es posen d'esquena, serà difícil entendre's-h i.

I amb el grup encara serà més difícil.
Només amb una _feina lenta i pacient podrà progressar-se.
- El raonament· lògl.c obre, però, noveS pos-sibilitats als nois:

poden anticipar-se en el temps, preveure cose.s i, per
tant ·són perfectament· capaços de fer plans a -curt termini.
D'altra banda, poden organit-zar aolt millor que abans
_séri'es d '.acciOns necessàries per a complir· un proje·cte.

en un mot, tenen ja capacitat per a planificar operacions més_ complicades que -no pas ho feien de llobatons/
daines .•

I, a més a més, saberc entendre's prou bé, com per a fer-ho col.lectivame nt.
- Se' ls ó_bre:~ nous interessos de tipus científic (experimentació, comprovar si les cOses són-- com han suposat que podrien
ésser) i també de tipus metafísic.
- Les noves possibilitats intel.lectual s els obren tot un mon
'
a comprendre: emprenen- una gran aventura intel.lectua l.
-Adoneu-vos que alxò té relació amb l'estil d'aventura_ de les
seves activitats i entretenimen ts pràctics.
-Els seus interessos, molt amplis i diversos en la infància,
es restringeixen. -.durant una temporada ja que es centren en
una recerca del seu propi jo.
Com més ocupat estigui un preadolescen t en la recerca de la
seva identitat (d'aquesta qüestió en parlarem en l'apartat
següent), més es ~~nca en sí mateix i menys energies desprèn
en l'obertura al món.
Això no és ni positiu ni negatiu: és necessàri. No cal preocupar-se'n, sinó s'allarga massa.
- Contradictòri ament, almenys en aparença, hi ha una actitud de
comoditat, de relaxament, reflex de la societat consumista:
interès pel diner, pel vestir, per l'aparença, pel fumar i
beure, comsum musical, cinema, bar, motos .•.

-En tre els entr eten imen ts més prop is d'aq uest a
s'hi trob en:
els ''hob bies 11 pers onal s, tècn ics, com plicaedat
ts.
xerr ar, pass ejar .
enso nyam ents, imag inac ions .
cult iu d'un a mena de devo ció per figu res, hero is
i pers onatg es que els serv eixe n de refe rènc ia en un
mome
nt de crisi d'id enti tat.
3. Dese nvol upam ent de la pers onal itat afec tivi
tat l emoc ions.
2
- La pube rtat, el canv i que es prod ueix en el cos,
qüèn cia molt impo rtant : els prea dole scen ts es veueté una cons ed'ab ans, expe rime nten sent imen ts i impu lsos sexu n dife rent s
als, que els
desv etlle n una curi osit at però que, al mate ix temp
s, els pertorb en.
-Aix ò tren ca l'eq uili bri emoc iona l típi c de la
7 anys fins als 11.

inf~ncia

des dels

La desc ober ta i l'en trad a en l'un iver s dels sent
imen ts, l'es tabl ir
vinc les afec tius amb companys o a¡tr es pers ones
,
fund amen t i els crea una mena de deso rdre inte riorels afec te pro.
Això pot veur e's en:
els sent imen ts d'ins egur edat que expe rime nten .
la ines tabi litat de la seva form a de fer.
les vari acio ns d'hu mor, les expl osio ns afec tive
s.
les reac cion s agre ssiv es molt sovi nt inex plic able
s.
- La prea dole sd:m cia és un perÍo de de
tran sici ó molt fort a: hi entr a un nen
i en surt un adol esce nt deci dit a enfron tar-s e amb el món.
Ara bé, entr e un moment i l'alt~e, ha
de pass at tot un perí ode de dubt e profund , que es man ifest a en una opos ició
quas i cons tant a tot.
Els Caps han d'of erir , alho ra, una autori tat que serv eixi ·de refe rènc ia als
nois (que en tene n molt a nece ssita t
de refe rènc ies) i una flex ibil itat que
serv eixi per què els nois vagi n afer mant la seva auto nom ia.
- La prea dole scèn cia és un perío de en què come nça
la desc ober ta
de sí mate ix.
El prea dole scen t deix a enre ra el món senz ill
del nen, per endi nsar -se en sí m-at eix:
ell ha canv iat, el cos li ho diu.

1

ple d'ac tivi tat
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es descobreix diferent dels altres i té necessitat de reb·
conèixe~ què és allò que el fa diferent.
Té una necessita t de defensar· el seU·.propi "jo 11 que v.a desca

brint, i que encara és molt feble.
·per aiXò és molt subjectiu l.". poc realista.
per això s'enfronta sovint amb els adults.
per això és mostra sovint agressiu~

~xper.imenta mol ta inseguret at, ja que va deixant enrera el
m6n de la· famí'lia· per a entrar ··en un altre de més arnpll ~
perquè no sap gaire quin paper ha de jugar-hi.

- Totes aqu_estes coses fan que se '1 veg_i, actuar de forn:es contra

dictòries:
tan aviat alegre com malenconi ós.
tan aviat indolent com près d'una febre d'activita t.
tan aviat tímid com agosarat.
tan aviat disposat a cooperar amb tothom, com oposant-se
a tot i' a tots.
-tan aviat actua i respon com un adult, com es capté i corttesta com un infant.
La personali tat-de l'adqlesce nt és una personali tat de transició, que viu uns moments molt crítics, almenys vista des
de dins.
El comportam ent del preadolesc ent _és una expressió externa
d'aquesta crisi: per aiXò el veiem contradic tori i agressiu.
Com a Caps, no ~ns hem de preocupar tant que siguin o no sl
guin contardic toris, sinó que trobin un afecte: l'afecte
transmet una mica de seguretat.
Una altra cosa que hi podem fer és ajudar-los a canalitzar
l'agressiv itat de formes constructi ves.
Això podem fer~ho recollint i rellançan t el seu repte al
risc, a la creació, a la supe~ació de la desesperan ça.
El Cap faria molt bé si fos una invitació constant a viure,
un testimòni del valor i de la riquèsa de la vida, amb tot
el que té de dur.
-

4, DesenvolUp ament de la sociabilit at.· -El grup
El llobat6/da ina tenia companys.- El rànger/gu ia comença a tenir
amics de verltat.
Els ràngers/gu ies fan el pas cte la companyon la a la amistat.
- El fet que puguin r_econèixe r aJl1è. més ·-pr-ecisi6 .leS caracterís tiques de cada una d€ les altres persones, juntament amb el fet
que es cerquen a sí mateixos, són la base dels vincles afectius •
. ..
~
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La c.ompa nyonia ve ·esdev enint amista t person al, basada en el reconE:ixeffien-t de 1 'a~.-tra person a_, i anirà esdeve nin.·t amor.
- ts Clar, això compor -ta que els rànger s I guies es reÚi¿' ü)nin amb
un nombre mé.s petit dels seus compan ys per a fer....,ho d-'lina forma
més· i'ntens a.

El grup és trenca en subgru ps. I a l'inte rior de cada subgru p les
relB.ci ons és fan més- sòlide -s, més- cons·i stent·s .
- En els grups prou nomb-r osos, sol estab lir-se una p·artic ipació

com aques ta:

un subgru p de

no~·es

i un de n.ois. Es relaci onen poc.

en el subgru p de noies·, sol haver- hi també dos subgru ps:

un format per,- les noies amb més inicia tiva, brillan ·tbr intel. lectu al c_que· no vol dir madur esa), més espOrtiv es i que, en gúner al, experi mente n un sentim ent .

de super iorita t envers els altres .

1 'al tré- format per l·es noies amb un sentim ent d' inf€-riorit at respec te de les primers~ a les que voldri en
assem blar-s e i que, sovin t, rebutg en.
A l'inte rior dels subgru ps de noies, les relaci ons són compl icades, miste rioses (ara t'eSti c amiga, ara no), una mica fràgil s.
en el Subgru p de nois hi ha també subgru ps m_és petits , però
no solen basar- se -~_ant en sentim ents dc super iorita t i d 1 inferiorit at, sinó en aficio ns comun es.
A dins de cada un dels subgru ps de nois, i també entre un subgru p
l els altres , sol haver -hi confli ctes molt més
eviden ts que els
de les noies ... , i no els ~esolen pas parlan t, sinó per l'acci ó,
la barall a oberta .
ha d'acce ptar-s e com un fet nàtura l aques ta tendèn cia
del grup al fracci oname nt.
no s 1 ha de fer pressi ó, perquè opinem que tots han
d'anar junts.
L'educ ació passa més aviüt ··-per una accep tació d 1 aquestes diferè ncies i separa cions.
I, sobre tot, per ajuda r-los a desco brir que, uns i altres són compl etame ntaris, que es neces siten i que,
tot i accep tant les diferè ncies, han d'apo rtar el seu
esforç a la feina i el progrè s del grup.
- Les noies solen tenir afecci ó 2 nois més grans qu2 els de la Unitat als que, de vegad es, tracte n amb cert menys preu.
Són més deseix ides, subtil s i manip ulador es que els nois,

això no és estran y que, en condic ions d'igu altat de nombr e,persi-

guin elles qui portin una bona part de la inicia tiva del grup.
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Pel que fa a les regle s dels jocs, fan un, pas més que
els

tons/D aines : abans de jugar , acord en amb quine s regle s es Lloba
regi
ran i, si convé , les modif iquen posan t-se tots d 1 acord .
-Això signi fica que han estab lert les bases d'un conta cte socia
l
basat en l'aco rd entre ells. més que no pas en la forma que
els
grans els diem que han de fer-s e les coses .
- Passa nt a les norme s de la vida del grup, això té molta
impor
cia: el contr acte entre tots, els uns igual s als altre s, és tàn
l' eleme nt de regul ació de la vida col.l ectiv a.
-Apre nen a regul ar-se tots sols la seva vida de grup.
D'alt ra banda , el grup de compa nys va guany ant cada cop més
portà ncia en la vida del p~eadolescent: el grup és el lloc imtroba da, el grup comen ça a donar -los una raó 11 d'éss er", unesde
paute s de compo rtame nt i uns valor s.
Això no vol dir que el grup sigui demo cràtic : hi ha nois
que tenen una certa capac itat de contr ol i de domin i sobrei noies
els
altre s.
L'hab ilitat per expli car-s e, la intel .ligè ncia, la belle sa,
la
capac itat de coord inar els altre s i d'esc oltar -los amb respe
s6n quali tats que donen un prest igi perso nal i confe reixe n cte
una
autor~tat al noi o noia que les tingu i.
- El pread olesc ent fa la desco berta en ferm del que
signi fica l'aco rd, el contr acte amb els altre s.
Les norme s es fixen entre tots i poden canvi ar-se
si tothom hi està d'aco rd.
Això, juntam ent amb el desen volup amen t del raona ment
abstr acte, ens dóna unes noves poss ibilit ats educa tives .
Des d '·ara és possi ble, si acons eguim un clima de cal
ma, de refle xiona r col.le ctiva rnent sobre quins voleffi
que sigui n els valor s sobre els quals volem basar
la nostr a vida.
I, en el terren y de la pràct ica, podem refle xiona r
sobre les norme s de compo rtame nt que ens sembl en més
conve nient s per a tots.
Això no és fàcil , perqu è hi ha proble mes d'ide ntita t
perso nal i de bloqu eig emoc ional, però si hi ha paciènc ia i presè ncia testim onial , és perfe ctame nt
possi ble.

