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PRESENTACIÓ
Nuestro mundo está en estado crítico.
Los hijos ya no escuchan a sus padres.
El fin del mundo no puede estar lejos.
Hesíodo, Trabajos y días (segle VIII a. C.)
adolescència f. 1 Psic Període de la vida que segueix la infància i precedeix l’edat adulta.
Gran Diccionari de la Llengua Catalana
adolescencia f. Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la
pubertad hasta el completo desarrollo del organismo.
Diccionario de la Real Academia Española

relacions escoltar comprendre família sexualitat
companys cos pensament escola identitat crisi pares drogues afecte trastorns rebel·lia entendre por inseguretat
futur oportunitats vida amor amics gresca
canvi

Definicions i paraules clau que proven d’assenyalar els
atributs o de fixar-ne els límits d’una de les etapes més
complexes de la vida, emocionant i dramàtica alhora,
tensa i divertida, ben figurativa i ben surrealista.
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Des del punt de vista dels pares, compartim
l’essència de la frase que diu: “Educar és estimar”. Hi afegiríem que estimar és comprendre i
que comprendre demana observació, voluntat i
paciència. Ser un bon pare o una bona mare no
és un repte gens fàcil.
La Xarxa de Biblioteques de L’Hospitalet us anima a l’aprenentatge actiu: assistir a conferències adreçades a famílies, compartir l’experiència
amb altres mares i pares, i llegir llibres i revistes.
Aquesta Guia de recursos us vol facilitar l’accés
als documents sobre l’adolescència que trobareu a les biblioteques de L’Hospitalet. Us animem a viure la vostra nova “adolescència” amb
paciència, bon humor i... molta sort!
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L’ADOLESCÈNCIA

Què és? Què en diuen
els que en saben?
[…]
Tu no puedes volver atrás
porque la vida ya te empuja
como un aullido interminable.
José Agustín Goytisolo, Palabras para Julia
v Ametller, Xavier. Emprender el propio camino (15-18 años). Madrid:

Síntesis, 2005. Col·lecció “Crecer Juntos”.
Reflexió sobre els complexos processos que comporta aquest període:
les transformacions en la família i la incidència en les condiciones del
desenvolupament i en l’establiment de límits; l’exercici de l’autoritat, la
situació vincular, la disponibilitat i el suport necessaris per a aquesta
travessia crucial, tant per al jove que la viu com per a l’adult que intenta comprendre per situar-s’hi de la manera més adequada possible.

v Braconnier, Alain. Guía del adolescente. Madrid: Síntesis, 2003.

Per a què serveix un bon diàleg entre pares i adolescents? S’ha de
fugir de la disciplina? Com acompanyar-los sense immiscir-s’hi?
Com parlar de la vida amorosa i sexual amb un adolescent? Com
comprendre els seus canvis de humor, les seves provocacions, els
seus silencis? Quan hem de començar a preocupar-nos-en? D’on
podem rebre ajut?
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Què és? Què en diuen els que en saben?

v Castells, Paulino; Silber, Tomás J. Guía práctica de la salud y psico-

logía del adolescente. Barcelona: Planeta, 1998.
Molts pares temen que els seus fills arribin a l’adolescència i esperen, atemorits, començar a patir. El llibre vol mostrar com compartir
aquests anys vigorosos i com encomanar-se de la vitalitat desbordant
dels adolescents.

v Castillo Ceballos, Gerardo. El adolescente y sus retos. La aventura

de hacerse mayor. Madrid: Pirámide, 2006.
L’adolescència és un procés de desenvolupament de la personalitat
orientat a aconseguir l’autonomia responsable i la maduresa psicològica i social. La travessia que fa l’adolescent té caràcter d’aventura
i és plena d’obstacles i perills. Però l’adolescència no és una realitat
uniforme, no hi ha una única manera de ser adolescent.

v Corbella, Joan; Valls, Carme. Davant una edat difícil. Psicologia i

biologia de l’adolescent. Barcelona: Editorial Columna, 1994.
Aquest llibre vol ser una modesta contribució a la informació per a
pares, per a adolescents i per a qui tracti amb adolescents. Coneixent
una mica més el que està passant, es podran respectar els canvis
sense apagar les il·lusions, les motivacions i les ganes de viure, i,
alhora, es nodrirà l’esperit dels uns i dels altres amb una mena de
relació més tolerant.
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L’ADOLESCÈNCIA
Què és? Què en diuen els que en saben?

v Elias, Maurice J. [et al.]. Educar adolescentes con inteligencia emocional.

Barcelona: PyJ, 2001.
Aquesta publicació proporciona estratègies específiques per aplicar
els coneixements del best seller de Daniel Goleman, Inteligencia
emocional, a l’etapa de l’educació dels fills que constitueix el desafiament més gran.

v Gesell, Arnold [et al.]. El adolescente de 10 a 16 años. Barcelona:

Paidós, 1997. Primera edició en anglès de 1956.
Classificació seriada, any per any, que estableix les pautes evolutives i els trets particulars de cadascun dels nivells evolutius: sistema
d’activitat, interessos, emocions, consciència del jo, autovaloració,
relacions interpersonals i sexuals, vida i treball a l’escola, sentit ètic,
hàbits, jocs, etcètera.

v Izcovich, Mario. Tiempo de transformación (12-15 años). Madrid: Sín-

tesis, 2005. Col·lecció “Crecer Juntos”.
Aquesta obra consta de vuit capítols, a través dels quals, amb un llenguatge senzill, planteja una àmplia descripció, unes pautes i unes
orientacions en relació amb la pubertat, la sexualitat, les relacions
amb els altres, el lloc en el món de l’adolescent i el paper dels adults
davant l’adolescència.

v Moreno, Amparo. L’adolescència. Barcelona: UOC, 2006.

L’adolescència no és fàcil. Sovint costa entendre certes actituds adolescents. Però és més senzill del que sembla. Saber en què consisteix
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Què és? Què en diuen els que en saben?

exactament passar de nen a adult ajuda a jutjar millor aquesta etapa.
El llibre explica els canvis que viu un adolescent: la pubertat, un cos
que evoluciona, una nova manera de pensar, un paper social més
complicat. Entendre l’adolescència és el millor pas per comprendre-la.
v Musitu, Gonzalo [et al.]. Familia y adolescencia. Madrid: Síntesis, 2004.

La família exerceix un paper central en aspectes tan essencials com la
formació de la identitat, l’adquisició d’autonomia i, en termes generals, l’ajust psicosocial de l’adolescent. Cadascun d’aquests processos és tractat en profunditat en cada capítol del llibre.

v Palmonari, Augusto. Los adolescentes. Madrid: Acento, 2003.

Cap altra edat de la vida no experimenta canvis tan radicals com els
que experimenta l’adolescència: els adolescents són descarats i fràgils; idealistes i cínics; egoistes i grans amics; bruscos i necessitats
d’afecte... Els adolescents són un desafiament per als adults, però,
sobretot, per a ells mateixos, enfrontats amb la construcció del propi
jo i la necessitat d’exercir un rol social complicat. Una edat difícil que
els adults no poden renunciar a comprendre.

v Rice, Philip. Adolescencia. Desarrollo, relaciones y cultura. Madrid: Edi-

torial Prentice Hall, 2000.
Aquest llibre presenta unes quantes teories sobre l’adolescència i
suscita una discussió sobre les contribuciones i els punts forts i febles de cada una. Hi inclou les experiències diàries dels adolescents
i reflexiona sobre els aspectes físics, intel·lectuals, emocionals, psi-
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L’ADOLESCÈNCIA
Què és? Què en diuen els que en saben?

cosexuals, socials, familiars, educatius i professionals del desenvolupament i la conducta de l’adolescent. Hi destaca la importància que
té l’adolescent en la societat contemporània.
v Ruano, Rosana; Serra, Emilia. La familia con hijos adolescentes. Su-

cesos vitales y estrategias de afrontamiento. Barcelona: Octaedro,
2001.
Actualment, els estudis indiquen que la majoria d’adolescents semblen capaços de guanyar en autonomia sense posar en perill els llaços socioemocionals amb els seus pares. Unes relacions familiars
sòlides esdevenen requisit per a l’òptim desenvolupament adolescent.
Els pares amb fills adolescents s’han de moure en el delicat equilibri
d’autonomia i connexió afectiva. Què fa una família “resistent” a l’estrès adolescent?

v Santrock, John W. Psicología del desarrollo en la adolescencia.

Madrid: Editorial McGraw-Hill, 2004.
Examinar detenidament l’adolescència ens permet entendre-la
millor. Cada adolescència és diferent. Són capítols crucials en el
desenvolupament de la personalitat de l’individu. Aquest llibre sobre
el desenvolupament adolescent —les característiques universals,
les variacions individuals i la seva naturalesa a començament del
siglo xxi— tracta sobre el ritme i el significat de la vida dels adolescents, intenta entendre’n els misteris i fer un retrat de com érem, com
som i com serem cadascú de nosaltres.

L’ADOLESCÈNCIA guia de recursOS

UIA ADOLESCENCIAOK.indd 10

3/7/08 14:24:40

ELS ADOLESCENTS

11

Què diuen? En què pensen?
[…]
Però, ¿i tu? ¿Què series
sense el ferotge adolescent que et vetlla,
provocatiu i exigent? Qualsevol
cop de vent et faria trontollar
i perdre l’equilibri. No hi ha mar
sense platja, ni terra sense cel.
No busquis més, endreça bé els calaixos,
desa els papers i escriu quan ell et dicti.
Miquel Martí i Pol, Suite de Parlavà
v Bandera, Magda; Artigas, Mónica. No som estúpids. Què pensen els

adolescents catalans. Barcelona: Edicions 62, 2005.
Un total de 2.800 adolescents han contestat les preguntes de les
autores i demostren que tenen moltes coses a dir sobre les noves
famílies, les hipoteques “impossibles”, els matrimonis homosexuals,
la immigració, les desigualtats de gènere, les guerres i els problemes
mediambientals. Demanen tolerància i asseguren que la practiquen.
Fan autocrítica, però reclamen que els adults també en facin. “Aquesta
generació, la meva, ha estat educada per la vostra”, els recorda un noi
de disset anys. El resultat no és tan dolent com diuen els catastrofistes: “No som una generació estúpida i materialista”.
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ELS ADOLESCENTS
Què diuen? En què pensen?

v Elzo, Javier. El silencio de los adolescentes. Lo que no cuentan a sus

padres. Madrid: Temas de Hoy, 2000.
En aquesta publicació es marquen les coordenades d’aquesta etapa
—pubertat i adolescència— que comença amb un canvi biològic que
l’adolescent viu com a exterior a ell mateix i que produeix situacions
que no es controlen, situacions radicalment diferents a les viscudes
fins a aquell moment.

v Fernández, Empar; Pujadó, Judit. Planeta ESO (Premi Pere Quart d’Hu-

mor i Sàtira). Barcelona: La Campana, 2002.
El planeta ESO és un món habitat per adolescents, mestres i pares
que les autores d’aquest llibre han decidit explorar amb els ulls ben
oberts i amb tot el bon humor possible. Dues mestres parlen amb
ironia d’allò que coneixen i viuen cada dia: dels adolescents i de tot
allò que els envolta.

v Fox, Lara; Frankel, Hilary. Tú no me escuchas, yo no te entiendo.

Barcelona: Vergara, 2007.
És possible que els pares i els fills i filles adolescents es comuniquin
veritablement entre ells? Sí, diuen dues noies de setze anys, que aquí
ens “tradueixen” el que entenen quan els adults els parlen. Aquest és
un llibre revelador que ilumina el camí cap a un diàleg real i constructiu.
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Què diuen? En què pensen?

v González, Dolors. Ara parlem nosaltres. Barcelona: Ara Llibres, 2005.

Descobreix què senten els estudiants d’ESO a través de les converses
d’una periodista amb joves d’entre dotze i setze anys que s’han expressat lliurement, sense coacció, i que ens han explicat què pensen
dels adults, les drogues, el sexe, el racisme, els estudis, el primer
amor, els amics...

v Guembe, Pilar; Goñi, Carlos. No ho diguis als meus pares. Com

conèixer i resoldre els problemes dels adolescents. Barcelona:
Columna, 2004.
Els adolescents necessiten parlar. Necessiten expressar els seus
sentiments, les seves preocupacions, les seves il·lusions. Necessiten
verbalitzar les seves experiències, comunicar-se. Parlen poc a casa,
però a fora no callen: amb els amics mantenen xerrades interminables... Els casos explicats en aquest llibre poden servir perquè els
pares sàpiguen què preocupa realment els adolescents i reflexionar
així sobre la seva estratègia educativa.

v Guembe, Pilar; Goñi, Carlos. No me ralles. Claves para hablar con hijos

adolescentes. Alella: Nabla, 2007.
Nombrosos testimonis i situacions en què amb més freqüència els
pares “ratllen” els seus fills: les tasques domèstiques, les seves maneres, l’ordre en l’habitació, les drogues, els amics, les sortides, el
rendiment escolar, el mòbil, la televisió, el messenger, l’alimentació,
la paga, la roba, la música...
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ELS ADOLESCENTS
Què diuen? En què pensen?

v Lobató, Josep [et al.]. Som PAP. La nostra vida, el nostre rotllo.

Barcelona: RBA, 2006.
Prohibit als pares és un programa de ràdio. PAP no és només sexe.
PAP som tots nosaltres. Per això en aquest nou llibre es recullen testimonis i moments del programa sobre altres temes que també formen
part de la nostra vida: els amics, la parella, la relació amb els pares,
sortir de festa, els problemes que es tenen quan un pensa que el món
està en contra seu...

v Marcelli, Daniel [et al.]. Adolescentes. Malos rollos, complejos y co-

meduras de coco. Madrid: Editorial Edaf, 2005.
Mitjançant trobades amb adolescents d’ensenyament secundari, els
autors —un metge especialitzat en adolescents i una periodista— escolten les preocupacions dels adolescents per respondre qüestions
relacionades amb el seu cos, els seus aclaparaments constants, els
amics, els amors, la família, els estudis, etcètera, per donar-los unes
claus que els ajudin a comprendre’n millor els problemes i, sobretot,
a superar-los.

v Ortega Campos, Pedro. El grito de los adolescentes. Madrid: CSS,

2007.
A partir d’un cas real, es descriu el mapa de ruta de les qüestions
problemàtiques de la gent jove i adolescent, amb les seves manifestacions psicològiques i socials. L’autor del llibre és pare, docent,
educador, catedràtic de filosofia en un IES i voluntari del Telèfon de
l’Esperança.
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Què diuen? En què pensen?

v Schneider, Sylvia. El libro de las chicas. Ser adulta. Salamanca: Ló-

guez, 2000.
La pubertat és un període en què tot canvia en la vida d’una noia i en què tot
és qüestionat. És també època de noves experiències. Aquest llibre
dóna respostes a nombroses preguntes que les noies joves es formulen
en aquest moment crucial de les seves vides. S’hi aborda no solament
el desenvolupament físic amb un llarg capítol dedicat a la sexualitat, sinó
també aspectes sobre els sentiments, l’amor, l’amistat, etcètera.

v Schneider, Sylvia. El libro de los chicos. Ser adulto. Salamanca: Ló-

guez, 2000.
Veuen pel·lícules pornogràfiques, parlen descuradament del sexe i de
la vida, però en realitat molts nois i noies adolescents tenen por de
moltes coses: de la virulència dels propis sentiments, de les relacions
amb altres persones, del futur; tenen por que els seus cossos no es
desenvolupin correctament, por de no tenir prou atractiu físic o de la
sexualitat, i por de decebre.
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ELS PARES

Com fer-ho millor?
Els joves haurien de ser bons fills a casa,
educats i respectuosos en la seva ciutat,
curosos en la seva conducta i fidels,
estimar les persones i asociar-se amb la gent bondadosa.
Si un cop après tot això encara els queda energia,
que llegeixin llibres.
Confuci (551-479 a. C.)
v Alegret, Joana [et al.]. Adolescents. Relacions amb els pares, les dro-

gues, la sexualitat i el culte al cos. Barcelona: Graó, 2005.
Què sabem de l’adolescència? Què és “normal” en un adolescent?
Com entendre’ls? Com ajudar-los? Els nostres fills adolescents estan
creixent, ja no són nens però encara no són adults; tenen sensacions
noves en els seus cossos que els dominen, que els desequilibren;
gaudeixen de noves possibilitats intel·lectuals; els seus sentiments
fluctuen; els exigim responsabilitats noves i nous compromisos que,
de vegades, no els permetem d’exercir.

v Chávez, Martha Alicia. Tu hijo, tu espejo. Un libro para padres valientes.

Barcelona: Grijalbo, 2007.
Els pares projectem en els fills les nostres expectatives, les nostres
frustacions. Això crea una “part oculta” quan ens hi relacionem. Conèixer aquesta part oculta contribuirà a transformar els sentiments de
rebuig, de rancúnia i de culpa, i facilitarà que emergeixi l’únic sentiment que guareix, uneix i transforma: l’amor.
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Com fer-ho millor?

v Comellas, Maria Jesús. Escola de pares. Barcelona: Columna, 2007.

No hi ha escoles o universitats que ensenyin a ser pares i mares.
Quan tenim un fill ens endinsem en un univers d’interrogants i perplexitats: és necessària la disciplina?, exigim massa als nostres fills? O
som excessivament condescendents? Com hi hem de parlar, de temes
tan difícils com la mort o el sexe? Com afrontar el repte de les noves
tecnologies i l’accés tan precoç al consumisme desaforat?

v Cury, Augusto. Padres brillantes, maestros fascinantes. Barcelona:

Planeta, 2007.
Avui dia, formar adolescents sociables, feliços, lliures i emprenedors
és un bonic desafiament. La soledat mai no ha estat tan intensa. L’estrès i l’angoixa són part de la rutina de joves i adults. L’educació passa
per una crisi sense precedents en tot el món. Hi ha esperança? Sí!
Augusto Cury, psiquiatra i científic, posa de manifest la necessitat de
cultivar l’emoció i expandir la intel·ligència del jovent.

v Domènech, Montse. Pares i adolescents, quants dubtes! Barcelona:

Rosa del Vents, 2005.
Manual positiu i efectiu que ajuda a trobar la forma més adequada
d’acompanyar els nostres fills i a fomentar una adolescència sana,
enriquidora i positiva per a tots els membres de la família.
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ELS PARES
Com fer-ho millor?

v Fernández-Villoria, Eduardo [et al.]. Tiene 18 años. ¿Qué le pasa, doctor?

Una guía práctica para entender a los adolescentes. Barcelona:
Planeta, 2003.
El xoc entre generacions es remunta a la prehistòria, però potser mai
no hi havia hagut un nombre tan gran de pares que es demanen què
passa amb els seus fills adolescents. És possible que avui dia els
adolescents no amaguin la seva forma de sentir, de pensar i d’actuar, i,
per tant, obliguin els pares a prendre decisions respecte a conductes
que no sempre comprenen ni comparteixen.

v García Prieto, Ángel; Besteiro, José Luis. Adolescencia. Orientaciones

para padres y educadores. León: Everest, 2004.
En aquesta publicació s’analitzen qüestions fonamentals entorn de les
dificultats psicològiques i humanes a què s’enfronten els adolescents,
i es plantegen situacions, línies de crítica i consells que tenen l’aval
de l’experiència clínica amb centenars de casos tractats.

v Macià Antón, Diego. Un adolescente en mi vida. Manual práctico para

la educación de los hijos. Madrid: Pirámide, 2003.
Educar és, sens dubte, una tasca complexa que requereix coneixement dels fills, respecte i donar exemple. L’adolescència és un període
difícil de la vida en què molts pares observen un canvi important en
les relacions amb els seus fills, i en què sorgeixen nous problemes
que fins al moment no s’havien plantejat.
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Com fer-ho millor?

v Nolte, Dorothy; Harris, Law i Rachel. Cómo convivir con hijos adoles-

centes. Barcelona: Urano, 2005.
De vegades els adolescents es rebel·len, s’avergonyeixen, es cansen
de nosaltres... Però, no ens enganyem, continuem essent el model
de referència per als nostres fills. Els adolescents aprenen del nostre
exemple, d’allò que fem, no pas d’allò que diem.
Pommereau, Xavier. ¡¡SOS!! ¡Tengo un adolescente en casa!

v Madrid: Espasa Calpe, 2006.

Aquesta obra és un manual pràctic que aporta claus per ajudar a reconèixer senyals d’alerta quan es comparteixen els fills, i consells per
fer front a les situacions més delicades. El llibre indica què fer si el
noi o noia adolescent es rebela contra els seus pares; si s’omple el
cos de tatuatges i pírcings; si arrossega els peus quan camina; si ha
patit un desengany amorós; si es passa el dia navegant per Internet; si
s’està hores a la seva habitació; si fuma porros i beu alcohol; si parla
del suicidi; si...
Surís, Joan Carles. Un adolescente en casa. Consejos para disfrutar

v con la adolescencia de sus hijos. Barcelona: PyJ, 2001.

L’adolescència no és una malaltia, sinó una etapa de la vida en què els
nens deixen de ser nens però encara no són adults. En alguns casos
poden haver-hi problemes, però no sempre. Abans que res, aquest
llibre vol transmetre aquesta idea.
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Com fer-ho millor?

v Tartar, Edith. Cómo comunicarse con los adolescentes. Barcelona:

Larousse, 2005.
L’adolescència és un període clau en l’evolució de cada individu i
una inevitable font de conflicte entre els joves i els adults. Aquest
llibre proposa un ventall d’estratègies, substentades en casos concrets que poden aplicar-se per aconseguir un apropament sincer a
l’adolescent.

v Tierno, Bernabé. Adolescentes. Las 100 preguntas clave. Barcelona:

Temas de Hoy, 2005.
La formació del caràcter, la imatge corporal, les dificultats escolars
o la informació sexual, entre molts altres temes, són analitzats per
ajudar l’adult a descobrir quines són les necessitats de l’adolescent i
de quina manera educar-lo, motivar-lo i aconsellar-lo.

v Vallejo-Nágera, Alejandra. La edad del pavo. Consejos para lidiar con

la rebeldía de los adolescentes. Barcelona: Temas de Hoy, 1998.
Avui dia és comú que pares i fills adolescents sentin que parlen llengües diferents i que pertanyen a mons irreconciliables. El llibre fa una
radiografia completa de les diferents fases que componen l’adolescència, i incideix en la necessitat de promoure la comunicació intergeneracional i analitzar els problemes més comuns que originen els
desencontres entre pares i fills.
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[…]
Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino, nunca digas
no puedo más y aquí me quedo.
La vida es bella, tu verás
como a pesar de los pesares
tendrás amor, tendrás amigos.
José Agustín Goytisolo, Palabras para Julia
v Díaz Teba, Immaculada. I ara on és? Com ajudar els nens i adolescents

a entendre la mort. Barcelona: Viena, 2004.
Nens i adolescents senten la necessitat de trobar una explicació a les
coses que observen o de les quals senten parlar, i busquen activament el que necessiten saber. Com els hem de parlar? Com hem de
reaccionar davant seu quan algú que estimen mor?

v Florenza, Andrea. Niños y adolescentes difíciles. Soluciones a pro-

blemas de conducta mediante la terapia en tiempo breve. Barcelona:
RBA, 2003.
Què passa en una família quan hi ha un fill “difícil”? De vegades els
pares se senten culpables i busquen solucions que agreugen el problema. La teràpia breu es concentra en el cercle viciós i en la persistència d’aquest problema, i l’intenten solucionar amb tècniques
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simples, de vegades paradoxals, que desequilibren el seu sistema disfuncional, fan que es produeixi una crisi i que es recuperi la “normalitat”.
v Garrido Genovés, Vicente. Los hijos tiranos. El síndrome del empera-

dor. Barcelona: Ariel, 2005.
En la societat actual, amb un nivell de comoditats i de gaudi instantani
de molts plaers que hauria esta difícil de creure fa uns quants anys,
molts infants i joves desafien els seus pares de manera sorprenent,
els insulten i els amenacen, i fins i tot els peguen.

v Harris, Sandra; Petrie, Garth F. El acoso en la escuela. Barcelona: Pai-

dós, 2006.
L’assetjament psicològic a l’escola no es pot menystenir ni resoldre’l
amb comentaris o advertiments. Ha esdevingut un problema crucial
dels centres educatius les conseqüències del qual són nefastes. El
llibre aborda les diferents formes de violència escolar i com afecten
tots els implicats.

v Mateu Sancho, J.; Castells, Paulino. L’adolescent ‘problemàtic’.

Barcelona: Pòrtic, 2004.
Capítols curts i lectura fàcil: l’adolescent enganxat a la televisió; adicte
a Internet; ludòpata; amb la música a tot estrop; noctàmbul; amb dèficits d’atenció; que rebutja l’escola; indisciplinat; violent; amb crisis
d’angoixa; amb trastorns obsessius compulsius; amb anorèxia; obès;
que pertany a una tribu urbana; consumidor de tabac; addicte a drogues; que s’inicia sexualment; masturbador compulsiu; homosexual;
esportista molt competititu; immigrant...
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v Morganett, Rosemarie S. Técnicas de intervención psicológica para

adolescentes. Barcelona: Martínez Roca, 1995.
L’edat adolescent constitueix una etapa de la vida sovint problemàtica. Tot
i que no té una patologia propiament dita, l’adolescent normal acostuma a
experimentar alteracions emocionals que li provoquen problemes, a ell i a
qui l’envolta. Amb una selecció dels problemes més freqüents, aquest
llibre esdevé un programa pràctic d’orientació cognitivoconductual
l’objectiu del qual és ajudar els adolescents a solucionar-los.

v Riquer, Audrey; Crowder, Carolyn. ¡No seas impertinente! Poner fin al

mal comportamiento de sus hijos. Madrid: Siglo XXI, 1999.
La grolleria verbal és un dels trastorns de la conducta que són motiu
de frustació i posen a prova els pares. Avui dia, la conducta impertinent és molt comú entre el jovent. Dues persones expertes en aquest
tema comparteixen el programa de quatre fases, senzill i específic,
per posar fi a les impertinències i restablir l’equilibri de les relacions
entre pares i fills.

v Saldaña, Carmina. Detección y prevención en el aula de los problemas

del adolescente. Madrid: Pirámide, 2001.
Detectar de forma precoç els problemes dels adolescents n’és el primer
pas cap a la prevenció, i la manera més adequada per evitar conseqüències
que en alguns casos podrien ser nefastes. L’adolescència és una etapa
en què els nois i noies són més vulnerables davant els problemes; si
no se solucionen, podrien ser causa de gran malestar i sofriment.
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v Sanchis Caudet, Rosa. Tot per amor? Una experiència educativa con-

tra la violència a la dona. Premi Rosa Sensat de Pedagogia 2005.
Barcelona: Rosa Sensat, 2006.
Una història d’amor a l’educació com a motor i combustible de la
vida, i també la constatació que es pot estimar i créixer alhora, estimar
sense perdre el vol i ampliar el territori. Amor i dolor han anat massa temps l’un al costa de l’altre. Llibres com aquest són necessaris
perquè ofereixen als adolescents eines que qüestionen una educació
massa restrictiva.

v Siguán, Miquel. Inmigración y adolescencia. Los retos de la intercul-

turalidad. Barcelona: Paidós, 2003.
La segona generació immigrada, des de la seva infància està en contacte amb dos tradicions culturals diferents. En l’adolescència prenen
consciència d’aquesta doble arrel i de les seves contradiccions i s’han
d’esforçar per descobrir un camí propi. L’estudi que presenta aquest
llibre es fonamenta en el testimoni d’una mostra d’adolescents d’origen marroquí que tenen situacions escolars i d’aprenentatge laboral
molt diferents, a Madrid i a Barcelona.

v Sullivan, Keith [et al.]. Bullying en la enseñanza secundaria. Barcelona:

Ceac, 2005.
Amb la finalitat de poder detectar l’assetjament psicològic a l’escola
i poder fer-hi front, els autors presenten tota la informació de què
disposen sobre la intimidació a les aules, alhora que descriuen els
problemes dels adolescents en el context social de l’escola.
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v Tofiño, Iñaki [coord.]. Gent com tu? Adolescència i diversitat sexual.

Barcelona: Columna, 2004.
Avui, ser jove no és gens fàcil, però ser jove i a més descobrir que
t’agraden les persones del teu mateix sexe és molt més complicat.
És clar que ara hi ha molta més informació que anys enrere. Aquest
llibre, adreçat a joves que qüestionen la seva sexualitat i a educadores
i educadors interessats a comprendre’ls, pretén ajudar aquests adolescents a construir la pròpia identitat.

v Tomás, Josep. Trastornos por abuso sexual en la infancia y la adoles-

cencia. Barcelona: Laertes, 1999.
De la col·lecció “Cuadernos de Paidopsiquiatría”. A partir de l’experiència de la Unitat de Psiquiatria Infantil i Juvenil de l’Hospital de la
Vall d’Hebron, aquest llibre posa de manifest els problemes que afecten la feina dels professionals de la salut mental i de l’ensenyament.
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[…]
Tu destino está en los demás,
tu futuro es tu propia vida,
tu dignidad es la de todos.
Otros esperan que resistas,
que les ayude tu alegría,
tu canción entre sus canciones.
José Agustín Goytisolo, Palabras para Julia
v Illán Villanueva, Montserrat. L’alimentació de l’adolescent. Barcelona:

Pòrtic, 2001.
L’adolescència és una etapa de grans canvis en tots els aspectes, tant en
els físics com en els psicològics. En aquest període de transició de la
infantesa cap a l’edat adulta dels dotze als divuit anys, aproximadament,
una alimentació adequada garantirà un estat nutricional òptim que facilitarà una bona qualitat de vida que repercutirà en l’etapa adulta. En
aquest llibre trobareu pautes, consells i recomanacions per conèixer els
canvis que comporta l’adolescència i els seus requeriments nutritius.

v Buendía, José. Psicopatología en niños y adolescentes. Madrid:

Pirámide, 1996.
Aquesta publicació ofereix una visió dels diferents problemes psicològics que es pateixen durant la infància i l’adolescència, amb una
atenció especial a aquesta última etapa. S’hi analitzen els trastorns
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de l’alimentació, el rol de gènere, el trastorn per dèficit d’atenció amb
hiperactivitat, el suïcidi o les drogodependències i els indicadors precoços de l’adaptació social.
v Castells, Paulino; Salgado, Gema. Salir de noche y dormir de día. Cla-

ves para convivir con nuestros adolescentes. Barcelona: Planeta, 2001.
El problema de les drogues, la violència, les relacions sexuals de risc o
els accidents de trànsit són motius de preocupació per a la majoria de
pares de gent jove i adolescent. Aquest llibre mostra la cara oculta d’una
nit en què no solament es busca diversió, sinó identitat i vivències noves.
Els autors han disposat de testimonis reals d’adolescents i de pares.

v Del Pueyo, Begoña; Perales, Alejandro. ¿Y si m i hijo se droga? Barcelona:

Grijalbo, 2005.
Una resposta a la incertesa que senten molts pares davant el binomi
drogues-adolescents. Lluny de l’alarma innecessària, els autors ofereixen pautes per situar el problema en la justa mesura i per anticipar-se a
allò que no ha de ser pas inevitable: que els nostres fills es droguin.

v Guelar, Diana; Crispo, Rosina. Adolescencia y trastornos del comer.

Barcelona: Gedisa, 2000.
La dificultat de resoldre els conflictes del procés de creixement i
d’emancipació es manifesta sovint en trastorns de la conducta alimentària, un fenòmen que està adquirint proporcions alarmants. El
llibre presenta idees recollides durant molts anys de feina feta amb
joves i pares, i vol “prevenir” el perill dels atzucacs.
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v Marcelli, Daniel; Baudry, Christine. ¿A qué huele en tu habitación?

Barcelona: De Vecchi, 2007.
El dormitori d’un adolescent sovint s’assembla a la cova d’un ós, un
lloc on fa pudor de tabac i, tal vegada, també d’haixix. Els pares no
sempre saben com reaccionar ni quina actitut adoptar davant els seus
fills, sobretot si ells mateixos han consumit substàncies derivades de
la planta Cannabis quan eren joves.

v Martínez, Gerard; Solana, Elisabeth. Sexualitat jove. Barcelona: Oc-

taedro, 2006.
El despertar de la sexualitat anuncia l’adolescència. L’argument principal del llibre és que ens hem d’esforçar per aconseguir una qualitat
d’informació i una actitud davant de la sexualitat que eviti els problemes
derivats de la seva pràctica improvisada.

v Moliner, Odet; García, Rafaela. La prevención del SIDA en adolescen-

tes. Propuestas pedagógicas. Castelló: Universitat Jaume I, 2003.
Aquest és un llibre eminentment pràctic que tracta de qüestions relacionades amb l’adolescència, etapa considerada de “risc” per motius
com el contagi pel VIH/sida, i del paper preventiu que tenen els centres educatius.

v Oliveira, Mercedes. La educación sentimental. Una propuesta para

adolescentes. Barcelona: Icaria, 1998.
Aquesta obra fa referència a les relacions afectives i sexuals en l’adolescència. S’entén l’educació afectivosexual amb relació a la igualtat
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entre els sexes, l’autoestima, la comunicació, el plaer, les responsabilitats compartides i altres valors i habilitats en la formació de la
sensibilitat de les persones, actituds que constitueixen l’aspecte més
humà de la pedagogia, tantes vegades negligit.
v Raich Escursell, Rosa M. Més enllà del desig d’aprimar-se. Com

detectar indicis d’anorèxia, bulímia i altres trastorns alimentaris.
Barcelona: Columna, 2002.
Claus per detectar quan i per què la nostra relació amb el menjar (o la
d’algú molt proper) ha esdevingut obsessiva i malaltissa, i quines són
les vies de resolució d’aquest conflicte —que es manifesta en forma
de trastorns alimentaris—, vies que passen necessàriament per posar
en ordre les nostres prioritats en la vida.

v Tomàs, Josep. Anorexia y otras alteraciones de la conducta en la in-

fancia y adolescencia. Barcelona: Laertes, 1998.
De la col·lecció “Cuadernos de Paidopsiquiatría”. A partir de l’experiència de la Unitat de Psiquiatria Infantil i Juvenil de l’Hospital de la
Vall d’Hebron, es posen de manifest els problemes que afecten la tasca dels diferents professionales de la salut mental i de l’ensenyament.
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Adolescente fui en días idénticos a nubes,
cosa grácil, visible por penumbra y reflejo,
y extraño es, si ese recuerdo busco,
que tanto, tanto duela sobre el cuerpo de hoy.
				
[…]
Cuando la muerte quiera
una verdad quitar de entre mis manos, las hallará
vacías, como en la adolescencia,
ardientes de deseo, tendidas hacia el aire.
Luis Cernuda, Donde habite el olvido (1932-1933)
v Anderoli, Vittorino. Carta a un adolescent. Alzira: Bromera, 2005.

L’adolescència és una etapa de canvis, inadaptacions, conflictes amb
la família, descobriment del sexe i de noves experiències, algunes tan
perilloses com les drogues. Amb aquesta carta, Vittorino Andreoli,
que és un psiquiatre molt popular al seu país, comunica experiències, pensaments i sentiments. Amb un llenguatge senzill i espontani,
emotiu i gens adoctrinador, parla dels problemes que cal acarar en
aquesta fase difícil de la vida.
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v Andreoli, Vittorino. Carta a la familia de un adolescente. Barcelona:

RBA, 2007.
La família és com una orquestra. Cada instrument segueix la seva
pròpia veu, però solament de l’harmonia entre tots sorgeix la música, i la partitura pren vida. Andreoli es dirigeix a aquest conjunt de
persones que componen la família amb una invitació a renunciar a la
pasivitat i a vèncer les pors. Quan la vida familiar es basa en la por,
pot generar conflictes i ferides difícils de solucionar.

v Brown, Chester. Nunca me has gustado. Bilbao: Astiberri, 2007.

Còmic que ens presenta l’autoretrat emocional d’un adolescent en
camí cap a la maduresa.

v Clowes, Daniel. Ghost world. Barcelona: La Cúpula, 2004.

Enid i Rebecca han acabat l’últim curs de l’institut i tenen tot l’estiu
per endavant. Massa temps i poques responsabilitats, només han de
pensar què volen fer amb les seves vides.

v Fine, Anne. Guerra en casa. Madrid: Alfaguara, 1998.

Divertida novel·la juvenil que ens permetrà entendre com una llar pot
convertir-se en un camp de batalla. El llibre retrata uns germans adolescents que són especialment difícils.

v Gándara, Alejandro. Falso movimiento. Madrid: SM, 1995.

Novel·la juvenil que narra la doble mirada amb què un adolescent se
situa al món: la descomposició moral i fisíca del pare i la sensació
estranya davant l’amor.
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v Gándara, Alejandro. Falso movimiento. Madrid: SM, 1995.

Novel·la juvenil. Carlota acaba de fer quinze anys i no ha tornat a casa.
Fran, el seu pare, surt a buscar-la i la troba, desolada, en un pub; el
seu amic ha desaparegut misteriosament. Pare i filla emprenen la recerca del noi que els portarà als àntres madrilenys de tràfic i consum
de drogues.

v Lienas, Gemma. El gran llibre de la Carlota. Barcelona: Empúries, 2005.

Aquest volum recull els tres llibres de la Carlota: Així és la vida, Carlota; El diari lila de la Carlota, i El diari vermell de la Carlota. Entre el
primer amor, les picabaralles amb el seu germà petit, els consells de
la seva tia, les converses interminables amb la seva millor amiga i la
dolorosa separació dels seus pares, la Carlota va creixent i aprenent
que la vida no és tan fàcil com es pensava.

v Macfarlane, Aidan; McPherson, Ann. Guia per a joves maniàtics. Tot el

que vols saber sobre el teu cos, el sexe i la vida. Barcelona: Columna,
2007.
En aquest llibre hi ha la resposta a les preguntes sobre el teu cos, el
sexe i la vida. El que vols saber sobre el penis, els testicles i les ereccions. Els pits i els mugrons. Els mètodes anticonceptius, l’embaràs
i l’avortament. Els efectes de l’alcohol, el tabac i les drogues. El mal
humor, les depressions i moltes coses més que t’interessen.
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v Macfarlane, Aidan; McPherson, Ann. La veritat sobre les relacions. Tot el

que volies saber sobre l’amistat i el sexe. Alzira: Bromera, 2006.
Els autors, creadors de la reeixida sèrie dels “maniàtics”, han recollit
en aquest llibre moltes de les preguntes més freqüents que els han
fet arribar milers d’internautes de tot el món. Amb humor, però amb
informació útil i rigorosa alhora, volen donar resposta als interrogants
que sorgeixen en l’adolescència sobre el sexe i la manera de relacionar-nos amb amics, companys, pares, mares i professorat.

v Martín, Andreu. Diari vermell del Flannagan. Barcelona: RBA, 2007.

Aquest diari existeix gràcies a la Carlota, una amiga que vaig conèixer
al metro. Em va dir: “Què et sembla si posem les nostres experiències
sexuals per escrit en un diari?”. En aquell moment jo no hauria pogut
imaginar que aquella idea donés per a tantes i tantes reflexions. Aquest
no és un llibre on se us digui el que heu de fer, Déu me’n guard! Jo
què sé el que heu de fer! Cadascú és un món i un conflicte i jo no sóc
ningú per dir-vos com heu de portar la vostra vida sexual. En tot cas,
només us puc convidar a pensar-hi. Penseu en el sexe. Perquè el sexe
és molt important. I per animar-vos a fer-ho, jo començo...

v Milà, Jesús. Diari d’un adolescent amb dubtes. Barcelona: Columna, 2006.

En Nil, el protagonista d’aquesta novel·la juvenil, decideix escriure un
diari. Per què no li funcionen les relacions que té amb les noies que
li agraden? A poc a poc, en Nil descobreix la seva orientació sexual i,
quan ho comença a tenir clar, es disparen les pors.
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v Romero, Antonia. Peso cero. València: Diálogo, 2007.

Aquesta novel·la explica una història valent sobre l’anorèxia i la família
i el seu entorn. La història d’Alicia, una nena de catorze anys que sucumbeix a l’anorèxia, serveix perquè l’autora reflexioni sobre les mancances que menen l’ésser humà a caminar amb crosses invisibles.

v Sagrera, Imma. Del xumet a la birra. Històries i cabòries d’una psicòloga de

capçalera. Valls: Cossetània, 2004.
Anys d’experiència professional per mostra-nos casos reals. Ser pares, educar, és un repte que sovint no sabem com afrontar. No hi ha
receptes màgiques, perquè el fet d’educar es basa en la lògica, la
coherència a l’hora d’actuar i la utilització del sentit de l’humor.

v Scott, Jerry. Zits. Barcelona: Norma

Jeremy, el protagonista d’aquesta sèrie de còmics, representa les inquietuds i les relacions típiques dels adolescents. Té quinze anys,
creu que els seus pares són antiquats i vol formar un grup de rock.

v Thompson, Craig. Blankets: una novel·la gràfica. Bilbao: Astiberri

Còmic sobre el primer amor. Thompson ens presenta la història d’un
noi que gràcies al primer amor descobreix que la vida va més enllà de
la Bíblia i la vida de la parròquia.
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v Vallejo-Nágera, Alejandra. Tribulaciones de una madre sufridora.

Madrid: Temas de Hoy, 1999.
Aquest llibre està escrit pensant en tots els pares de fills adolescents
que, com l’autora, comparteixen amb la mainada una casa que no és
res més que un circ amb música eixordadora i tensions incessants.
Els capricis, les sortides nocturnes, el desordre continu, els deures
sempre pendents, les piles immenses de roba o l’“aroma” fatal de la
pubertat, col·loquen el món potes enlaire, però alhora li atorguen la
vida en la més gran dimensió.

v Vallejo-Nágera, Alejandra. Más tribulaciones de una madre sufridora.

Madrid: Temas de Hoy, 2002.
Peripècies de dos adolescents que transiten per un remolí d’embolics
amorosos, plans amb els amics, vestuari aterridor i discussions amb
la mare. Nela i Javi viuen col·lapsats pels missatges del mòbil, per
les relacions cibernètiques i per perills sense fi. La mare viu capficada pensant en la manera més adequada d’educar-los i per les seves
notes finals.

L’ADOLESCÈNCIA guia de recursos

UIA ADOLESCENCIAOK.indd 35

3/7/08 14:24:44

36

L’ADOLESCÈNCIA
EN LA XARXA
Que la vida iba en serio
uno lo empieza a comprender más tarde
como todos los jovenes, yo vine
a llevarme la vida por delante.
Jaime Gil de Biedma, Poemas póstumos

v Familia Forum.net

Un espai per compartir i aprendre amb famílies com la teva
www.familiaforum.net
familiaforum.net és un portal web de la família i per a la família. Amb
una vocació de servei, una perspectiva oberta i un enfocament professional, aquest portal vol donar resposta a les qüestions que preocupen les famílies en la convivència familiar, en l’educació i cura
dels fills i en la cura dels avis. És una iniciativa de la Fundació Claret.
(Català i castellà)

v Guía juvenil.com

Guía de la adolescencia para adolescentes y padres
http://guiajuvenil.com
Hi ha les seccions següents: Què és l’adolescència. Com parlar amb
el fill adolescent. Consells de diàleg i comunicació entre pares i fills
adolescents. La independència del fill adolescent. Consells contra
l’acne. (Castellà)

L’ADOLESCÈNCIA guia de recursOS

UIA ADOLESCENCIAOK.indd 36

3/7/08 14:24:44

L’ADOLESCÈNCIA EN LA XARXA

37

v El Pep

www.elpep.info
Els continguts d’aquest web estan pensats per a joves a partir dels
catorze anys. Hi ha informació i respostes sobre drogues i sexualiltat.
Cada fitxa conté informació, propostes per actuar i materials especialitzats en format PDF. Les informacions i els suggeriments que ofereix
són orientatius i generals, i no poden tenir en compte les particularitats de cadascú o cadascuna de nosaltres.

v La Clara

http://www.laclara.info/drogues_alcohol.htm
Els continguts d’aquest web estan pensats per a joves a partir dels
setze anys. Hi ha informació i respostes sobre drogues i sexualiltat.
Cada fitxa conté informació, propostes per actuar i materials especialitzats en format PDF. Les informacions i els suggeriments que ofereix
són orientatius i generals, i no poden tenir en compte les particularitats de cadascú o cadascuna de nosaltres.

v Què passa!

http://iestorredelpalau.xtec.net
La revista-portal de la comunitat educativa de l’IES Torre del Palau
de Terrassa té un número especial d’educació sobre l’adolescència
amb un recull de vint-i-una adreces que tracten temes tan diversos
com els canvis en l’adolescència, l’anorèxia, l’embaràs, els valors,
el risc de suïcidi, la salut mental, l’abús d’alcohol, la relació amb els
pares, la sexualitat, etcètera.
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v “Adolescencia: La crisis necesaria” (article)

www.psicologoinfantil.com/articuloadolescencia.htm

v Solo hijos

www.solohijos.com
Aquest portal està adreçat als pares que neix amb la intenció de donar suport en la difícil i alhora apassionant tasca de formar i educar
els fills. El nostre objectiu és omplir buits d’informació, aclarir idees
imprecises, rectificar creences errònies, oferir consells pràctics, proposar activitats lúdiques i obrir un espai comú de diàleg per a totes
les persones que vulguin ser millors pares.

v Espai per a pares i mares

www.bcn.cat/cem
L’objectiu d’aquest web és la creació d’un espai de trobada per a pares
i mares on puguin informar-se, participar-hi, i intercanviar i debatre
temes i problemes quotidians en l’educació dels fills i filles. Aquesta
pàgina està editada pel Consell Escolar Municipal de Barcelona amb
el suport de l’Institut Municipal d’Educació.
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