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Quins son els/les adolescents 
que veiem a les consultes  ? 

1. Els adolescents venen molt poc, per que es senten sans. 

2. Els motius de consulta son : 

1. Problemes infecciosos, o trauma o endocrins o drogues. 

2. Patol. cròniques: asma, diabetis, malformacions. 

3. Problemes psico-afectius. 

3. Casi sempre portats per la mare……… o venen els pares sols. 

4. Als Ser. d'urgències: Intoxicacions etíliques o amfetamines, per 
anticonceptius, algun intent d’autolisis, traumes, etc. 

5. No podem jutjar per els que ens venen a la consulta. 

 



El CANVI.... 

• BIOLÓGIC: pes, talla, caràcters sexuals, 
veu, característiques morfològiques,... 

• CARACTER: extravertit, agressiu, 
reivindicatiu, o tot el contrari. 

• PERSONALITAT:                                                                                            
      “Vol ser ell mateix i sols fa que imitar”.  
• PATOLOGÍES PREVIES: físiques o 

mentals. 
 



Però, els ado. son mes que això ! 

• Un ésser en estat de canvi. 

• Un ésser a vegades adolorit, 

• Un ésser a vegades angoixat,  

• Un ésser que se sent incomprès,  

• Un ésser que vol ser “ell mateix...” 

 

*** Tot canvi, pot ésser motiu d’angoixa, .....               

                                               ..... es una crisi 

 

 



Què és “normal”,  
       en l’adolescència ? 

Sense oblidar: 
la generositat, la solidaritat, el dubte, la il·lusió, 
la intransigència, el“passotisme”, les ànsies d’estimar 
i sentir-se estimat,etc. 

AFIRMACIO 
de la  

IDENTITAT 

IMATGE CORPORAL 
busqueda  
imitació  
afirmació 

INDEPENDENCIA 
dependencia 

Lider, 
Grup / Amics 

AVENTURA 
noves experiencies 

noves vivencies 
aficio al risc 



Preguntes que em faig: 

• Cal parlar molt amb l’adolescent ? 
 

• Sols l'exemple dels pares i/o majors referents, es suficient ? 
 

• Cal exigir o sols indicar o insinuar ? 
 

• El que no s’ha fet durant tota l’infancia, es pot fer durant l’ado. ? 
 

• Es millor que “caigui” o cal avisar abans ? 
 

• Encara son necessàries les normes a la família, durant l’ado. ? 
 
• L’adolescent esta en crisis o es la societat qui esta en crisis? 

 



  Els  nostres joves sembla que frueixen del luxe. 
 
  Son maleducats i desprescien l’autoritat. 
 
  No són respectuosos amb els adults. 
 
  Perden el temps en grups anant i venint d’un 
  lloc a un l’altre. 
 
  Sempre estan disposats a contradir els pares i   
  tiranitzar els seus mestres. 
 
  Mengen desaforadamnet. 

 
                                  Sócrates   


