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L'ADOLESCtNCIA (ASPECTES PSICOLOGICS)

1. Desenvolupament del cos i canvis biològics.

2. Desenvolupament de la intel.ligència, aprenentatges i intereS$05.
3 • Desenvolupament de la personalitat, afectivitat i emocions.

4. Desenvolupament de la soc:?.abili tat. El grup.

1

I-ntrod uéci6
L'adolescència~ grans a la cara, 11 1 1 edat del pavo 11 , insolèn
cia,
excent ricitat ... és un fenòmen fisiolò gic o social? .

El preado lescent , ufecta t pels canvis pubera ls en el seu cos,

_tronto lla i necess ita aferma r-se oposan t-se a tot i tothOm , pe-

rò també recolza nt-se en tots els qui són a prop seu.

Pe-rò un bon dia comença a 2-ferma r-se partin t d'ell mateix , comença a prendre resoluc ions i émprén el camí que el durà a inserir -se
en la societa t adulta . Aquest 'és l'adole scent.

Cal disting uir

l'~dolescència

de la pubert at:

-pube!~tat física compor ta l'ender rocame nt de
' d e d e Cl'J.Sl..
infant il i obra un per.1o
' '

- La

·L 1 ndo~.escència

és la sor'tida d'aque sta crisi
-progre .:;sica d'una person alit-at.

.1

la person alitat
la cons.tr ucci6

1._ DesenvoluEa-':!lent deJ. cos i- canv ls bio-lòg ics.
-Al llarg de l'adole scènCi a continu en en el cos els canvis que
s'havie n inicia t en la preado lescènc ia:

desenvO lupame nt de.J.s· òrgans sexuals .
canvis v~sibles: pilosi tat, desenvo lupame nt de
lès rna!nel\ 2S, etc ...
_deseq_uil:i_bris en el creixem ent dels braços i cames.
gr2..n3 a la cara.
- D'altra banda, les tension s i impulso s sexuals tenen més força
i això és viscut de forma 'difere nt pèls nois ~ l~s noieS:
per a s nois el sexe ··;:; fonarne:--.talment possib le
i cnt de p. --e~..
pe::::' a les noies suposa de vegades a:.gunes incomo ditats derivad es de Ta men::::t ruació.
-Aque sts canvis no ctèixen d'amoï nar-los
(els adoles cents)
Certa laxitti t, introve rsió, tenen aquesta explica 'c-ió.
D'altra banda, la sexual itat, com a tal,
els és un greu interro gant.
I dèl contac te que tinguin amb els joves
que són prop SeU depén, en part, el que
facin de la s·eva sexual itat quelcom
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d'asso ciat mecanic ament al plue:"" o té l 1 integr.:... ; en el conjun t
de les scvf-S relacio ns mab els altt>es com un rl'itjà de comunic ¿ ~

ció i d'estim ació.
2.

Desenvolup~.ment

de la inteligèn _9_-i.a., e.prenen tat&!ls i

interes sos.

- L 1 adolesc ent e.caba la conque sta de les estruct ures lògique s

del pensam ent adult.

' l'~ manca encüra
P ero.

...

.

expeP~encJ.a,

té tendèn cia a judicar massa

-' e},:cesJ..
. vamen +~ idealis ta i
es

radi:~:üment"

- El raoname ·nt dels Fioners /Ca::•av el.'Ies ultrapa ss2. ja les situa.
.
d
'"'lBTICld
. J.,
. no CU-,
VJ.SCU CG, .-·~ . 87--:~··;?~
dü'-ho , el presen t.

ClOTIS

Es capaç d'endin sar-se a fens en el món dels poss5_b les, en 1 • ab>·
tracte, rec'J.Ja nt en el passat i project a:;tt-sc ¿:_l f-...ttur.
~ S' int:..."'od ueix E:n especu lacions filow:òf .iqcws) pol:f.ti ques, socials
,
científ iqu2s, cstè".::i ques ... tot <:;1 n~-n i&:; a 1 1 abast del· seu pensament, i li agruda conque rir-lo.

- Exe:cce ix Ja ;.;:r·ítica de forma des:~iE·.ta:· a~ això, i la ccmpli cidels seus compann s en aquesta ac·i,:i.,_;:~tc:.i.: ~-i dona una segUl'e dat
enf:::'(.Jnt d 1 un món que li és hostil.
ta·~

No hi ha vn lloc p:,cecís per' a l 'aéblcs cç;;t: 110 li deixe: . -, ésser
un nen, per0 tumpoc no 1.::! donen accés a .o.es coses dels grans.
- El. raona?:' omt i 1.a e:..<< lea 1 t r '1briago .; s 1 embarca en una aven:·11 ra d 1 eferve;· ;cèn::ia inte!..J.s~~t·'J-:.)_; -+:ot bul::'., to-c pot ésser posat
a la picota , no hi J:a res que tingui gai.re sent.:i.t, el món ha de
fer-se de nou.
- Però tot a2xò és neces:. àri per a la conque sta ds la indepen dència in~el.lectual.
Aquesta independèn~ia ~-ei-'~à la base de la seva inset'ci ó en la societat dels adults.
Perquè la societa t dels adolesce n·:.:-s és una societa t me.rgin al,
exclosa , molest a.
Exclosa i molesta perquè és plene de raó i pe:rçuè el fu·::-ur és
per a ells.
- l'evolu ció i la madura ció del se- raonam ent
aboquem pr .:¿;re.os ivaraent . el:::: ad<)J.es.:;<.:nts al
món real.
I els impulse n a conq·''2 rir-J.o, a fer,· s 'hi un

lloc.

Aquesta conque sta és di.fíci }. perquè l' adoles cent bar:c-<=.da el raon:Lm ent amb sentime nt3 molt
in tensos. .,
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Perquè els adults, molestos, no els fan
un lloc.
Perquè, sigui mitjançant el consumisme
o sig~.,;_i mitjançant una ma.nipulació ideològica i política, intenten de sometre'ls.
Però, en la mesura que hi ha algÚ al
seu costat, akgú que, honestament, els
escolta i els convoca a PARLAR amb tota
la seva veu i tota la seva raó, van esdevenint inexorablemen t homes i dones

d'un~

nova mena.

-Ja hem dit que l'aprenentatg e fonamental que fan els
Pioners/Cara vel.les en el terreny intelectual é~ la conquesta d'uns esquemes d'interpretac i6 del món adult, de
la societat real.

- En la pràctica, això es correspon amb una activitat
orientada a rrlesurar-se amb problemes reals, a combatre
les realitats que els oprimeixen, a debatre's apassionadament contra aliò que els priva d'inserir-se allà on
veuen que és el seu lloc.
- Es clar que no tot són flors i violes i que, en aparença, els Pioners/Cara vel.les són força contradictori s:
De vegades semblen totalment conformistes, relaxats, corn si només volguéssin matar el temps.
Altres vegades s'entreguen a una activitat febrosa,
com si necessitessin imperios~~ent respondre al
repte que els fa la vida i fossin absolutament
decidits a guanyar.
- Aquests- comportaments ,aparentment contradictòr is, són
c~;mplementaris i necessàris: el primer respon a la necessitat d'aclarir-se; el segon respon a la necessitat
de mesurar-se amb la realitat, de doblegar-se, de conquerir-la.
L'equilibri.i una actuació més constant és una qüestió
de temps.
- Entre les coses concretes que preocupen i interessen els
nois i noies podrien citar-se:
•

•

•

xerrar ~nacabablement ... es a_ ;d~r anar
elaborant una visió del món.Encara que ho facin de
forma eparentment laxa i desordenada·.
comun~car-s.e,

A

•

Averiguar "què" és la sexualitat, què comporta,
experimentar.
L'esport, el risc, l'aventura ... en una paraula una
actuació que tradueix fidelment una de les tasques
fonamentals de l'adolescènci a:l'ocupació d'un lloc
en el món.
: ::,. .
Una da les formes en que pot veure's aquesta dimensió actualment
és la politització que, en aquests moments de renaixença popular,
s'intenta de manipular i de dirigir on moments que es necessitan
orientacions molt precises.

•
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- !:_sser diferent, original, creatiu. Creativitat artística: mús~ca, foto, pintura ...

;_",:.'

L'adolescència no és

JU

molt n'~nys un problema biològic.

Es un problema humà: el de l'esforç desesperat per a trobar un lloc en el món.
I, -per tant, és_ un problema social.
I , per tant, un problema

po~

__ :.:·.·:: el de donar cabuda en

el teixit socia- a una generació innovadora i, potencialment, revolucionària.
Si ho volem entendre com_ a educadors, des del costat
de'ls nois i noies, hem de tenir en compte més d'una cosa:
Ells necessiten, abans que cap
-se una personalitat autònoma,
capaç de creure en sí mateixa,
en allò que trascendeix _a u'n- i

altra cosa, ferforta, lliure,
en els altres l
als ultres.

segonament~ necessiten situar-se en el món. I
poder fer-ho sense haver de vendre's.
E~ a dir, sense haver de renunciar a tots els
elements de progrés que poden aportar-hi.

Però han de aprendre a fer-:10 sense necessitat
d'irnpossar-se als altres. Hem d'ajudar-los a
entendre que la construcció d'una nova societat
serà una tasca de tot_s b no serà.
Hi ha tota una educacuó d 1 actituts democràtiqes,
de raonament comrreP-siu per a fer.
I això és particularment difícil quan hom s'adreça a un sector oprimit.
3. Desenvolupament de la personalitat, afe-ctivitat i emoc1ons.
- A 1 'edat del-s Ràngers/NOies Guies els nois i noiès passen per
una gran crisi d'identitat: el món dels nens se'ls esfondra i
queden com bUits .. :
•.• emprenen una revolta cega, una mena d'ofensiva general contra tot el que els havia eStat donat d 1 irifants.
Es la preàdolescència.
-- A l'adolescència~ ·edat dels Pioners/C'arave1 .les, la cr1.s1.
s'organitza i comença una recerca de si mateix que acabarà
transformant-se en un esforç per a entrar en el món.
l'adolescèi).cia és una fase de recerca de sí mateix.
Arrenca d'una crisi general i d'un estat de revolta.

'

.
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S'obre a la conque sta del món.
En aouest períod e, l'actua ció del Cap no pot oblida r on
s'orÍgi na la recerca de la seva person alitat que estan
fent nois i noies, ni tampoc on ha d 1 acabar.
I també cal tenir consciè ncia d'algun es dificu ltats concretes . Ara en parlare m.
- Els .adoles cents tenen encara problem es per a accepta r el seu

prppi c'os: d'una banda ten-en un cos que canvia i que no se sap
com acabar à, d'altra banda la public itat diu constan tment com
ha d'ésse r el cos d'un adolesc ent ncom Déu mana" ...
- Cal ajudar els Pioner s/Cara vel.les
c8nèixe r} accepta r i
aprend re a utilitz ar amb eficàc ia el seu cos.
- Els problem es origina ts en la diferen ciació sexual s'agreu gen
amb la interpr etació que la nostra societa t fa del paper mascul í
i femení.
En aquest sentit, cal tenir ben clar que. una cosa és la sexual itat mascul ina o femenin a (l'home i la d8na) i una altra cosa òiferent és el que la nostra cultura diu que són.
Els Caps poden fer molt per ajudar els nois i
noies a integra r el seu cos en et conjun t de la
seva person alitat.
I també per a ajudar -los a fer una crítica de
les formes socials i cultura ls que volen imposar-se -al fenómen estricta ment humà de la asexualita t.

- Els adolesc ents conserv en restes de la inest~bilitat emocio nal
de la preado lescènc ia que encara no han supera t del tot.

Així podem veure que, més o menys sovint , es troben sols i mal
compre sos, es deprim eixen, experim enten daltaba ixos d'humo r ...

I, ·Sobret ot són extrema dament sensib les els trasba ls sos afectius i sexual s.

- Però aquests entreba ncs van essent supera ts per un fort i pro.gressi u impuls d'una person alitat cada dia més autónom a.
La crisi moral, religio sa, ideològ ica va cedint pas a una crítica més seriosa i al trobam ent d'una síntes i person al, original, d'una forma d'ésse r en el m6n.

-Això no vol dir que el procés sigui simple ,

~om

una línia recta.

Els adoles cents, en una situaci ó d'inseg uretat, necess itaen
encara- de crítica , d'una-- crítica scq5.nt ferotge , per a afe_r•mar-se.
Necess iten pontif icar, exhib.:i :·r-se, fortifi car-se en les seves
posicio ns, incomo dar els grans.

•

•
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Entendre això, acceptar-ho i no fer-ne una qüestió
personal (com si els nois ens ataquesSin als Caps)
és, potser, tenir la clau de l'educació dels adoles~
cents.
Per què la seva ta-sca és afermar-se.

I la nostra ajudar-los a fer-ho, acceptant algunes

incomoditats.
- Aquesta conquesta de la independèPc:ia personal de-. i.' adolescent
és un seguici de petites conquestes que hem de recolzar:

conquesta de la independència emocional reSpecte dels
pares i dels adults.
conquesta- de l'activitat que els serveix per a afermar-se
i per entrar en un treball de transformació de la rea-

litat

(empreses).

conquesta d'un horitzó professional.
1'otes aquestes conquestes són motiu de preocupació per als adolescents.

4, Desenvolupament de la sociabilitat ... _El grup.
- A 1 1 edat de Ràngers/Noies Guies. ja s 'havia fet el pas de les
simples relacions de companyonia pròpies dels nens petits a
unes telacions més personals.
Ja s'havia assolit l'amistat basada en el reconeixement de la
personalitat de l'altre.
- Els Pioners/Caravel.les continuen aprofundint les relacions
amb els seus companys.
L'amistat esdevé fonda, compromesa, apassionada. Comencen a
aparèixer 1 'amor _i- el compromís en la persona de l-'amic--: o de
l'estimat.
··.
- En el nivell del grup'·'~àn superant-se algun_s_ -dels _.pr_oblemes
entre nois i noies propis de l'etapa Ràngers/Noies Guies.
tot

l.

que a vegades no saben què di;r-se:

tot i que, s_ovint, les noies "fan _n.osa'.-' (re·flex de la
cul tu ra dominant) •
s'estableix una relació nova, més madura, aprofondida
i comprensi_va entr'e· els dos sexes.

..

- D1 altra banda-, degut al 9e_senvo:lu_pament inte~...lectua;L i el
grau de socialització del. pensament, el grup té norn1a:l,ment
una excel.lent capacitat d'organització col.lectiva.,
I si per cas hi ha dificulta_ts. _massa notables ,.:_C-?1
les causes concretes.

c-_~rcar-ne

En principi no és degut a la incapacitat dels nois i noies,

1

sinó a problemes de bloqueig emocional o a conflictes entre
subgrups.
El grup, que és molt i nportant a aquesta edat, compta
amb força elements que permeten d'impulsa r-lo cap a
un funcioname nt autogestio nat.

Però això, no significa que no ::i hagi conflictes : sempre n'hi ha, i a m2s a més interferei xen el funcionament.
Però la tasca dels Caps és la de contribuir a que aquets
conflictes s'exposin clarament , siguin discutits i s'obrin camins de sohtci6.
No cerquem tant el trobar solucions automàtiqu es
plificades .

1

sim-

Cerquem reflexió, comprens1o ... que això ja porta a caminar cap a una nova situació.
Educar no és resoldre problemes.
cap a la solució.

N-2:~

aviat és cam1nar

Cal dir que per als adolescen ts el grup és importantí ssim: en
el grup hi troben una companyia , un~ solidaPit at, que els serveixen extraordin àriament per a afermar-se com a persones i per
a afermar -se com a persones i per oposar-se conjuntam ent al
món controlat pels adults.
- els adolescen ts ten<1 una necessita t compulsiva del grup.
Accepten
el grup.

v:~.ssivamént

les normE:,; i els comportam ents que dicta

Però el grup són ells mateixos: una colla que cerca una forma
d'ésser, un~ originali tat, una resp0sta al món.
El grup consolida oposant-se al defora.
Aquesta dimensió de grup és essencial en lfeducació dels ado
lescents.
El grup pot ésser una mica esclavitza dor.
Però hi ha els Caps per ajudar-los a alliberar- se a sí mateix.
La discussió oberta, l'enfronta::: :: e~.s problemes , el fer sortir
les tensions amagades són c.:_mins de llibertat.
A més a més, els nois cerquen en el grup, i, a través del grup,
un estil de vida, una forma col.lectiv a d'ésser en el món.
I aquí, els Caps, des de les nostres opcions, amb un sentit de
la responsab ilitat i del respecte, tenim una proposta i no una
imposició.
Però, a més a més, hi ha els valors conting•.1ts en aquesta proposta: uns valors que dibuixen
un camp de d:i.àleg.
Un diàleg per a la llibertat.

...

