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“És lògic que els adolescents prenguin decisions més arriscades, especialment en contextos 

emocionals. És tasca dels adults vetllar perquè els riscos que assumeixin no siguin excessius, per 

exemple afavorint la seva estabilitat emocional (...) Tanmateix, no s'ha de mutilar la seva 

capacitat de decisió: aquestes primeres decisions són les que ens capaciten, després com a adults, 

per poder exercir amb prudència i al mateix temps amb audàcia el nostre dret a decidir, 

individual i col·lectiu, i a assumir els riscos que creiem assequibles en funció dels guanys a llarg 

termini”. 

David Bueno, 2012 

 

 

 



RESUM 

 

La recerca en educació presentada té com a objectiu principal exposar la relació entre autoestima i 

conductes de risc, destacant especialment la necessitat que es tingui en compte a l'hora d'intervenir amb 

adolescents que presenten comportaments vinculats a factors de risc. En aquest sentit, l'estudi elaborat es 

desenvolupa recollint l'experiència de tres estudiants de quart de Pedagogia de la Universitat de Girona que, 

durant les pràctiques, van estar en contacte amb adolescents que tenien conductes de risc i exposant la visió 

de tres professionals de la Pedagogia que, fonamentalment des de l'àmbit socioeducatiu d'intervenció, hi 

treballen diàriament. Així doncs, la investigació presentada fa una aproximació teòrica al concepte 

d'autoestima, de conducta de risc i d'adolescència per a destacar la importància del treball de la gestió 

emocional i les creences a través de les quals es defineixen els adolescents que presenten aquests 

comportaments. D'aquesta manera, la recerca s'emmarca dins el paradigma interpretatiu i per a dur-la a 

terme s'han emprat dos instruments qualitatius: s'ha dut a terme un grup de discussió per a recollir 

l'experiència i els punts de vista de les estudiants de Pedagogia i s'ha dissenyat una entrevista per tal 

d'exposar la visió dels pedagogs/gues seleccionats per dur a terme l'estudi. A partir dels resultats obtinguts 

mitjançant els instruments qualitatius presentats s'ha fet una aportació al camp de la Pedagogia. 

 

Paraules clau: Autoestima, conducta de risc, adolescents, creences negatives, Pedagogia, gestió 

emocional.  

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of the educational research developed is to expose the relationship between self-esteem 

and risk behaviours, especially highlighting the need to take it into account when intervening with 

adolescents who present behaviours linked to risk factors. In this sense, the study is developed by collecting 

the experience of three fourth year students of Pedagogy at the University of Girona who, during their 

internships, were in contact with adolescents who had risk behaviours and exposing the vision of three 

professionals of Pedagogy who, fundamentally from the socio-educational field of intervention, work with 

them on a daily basis. Likewise, the research presented makes a theoretical approach to the concept of self-

esteem, risk behaviour and adolescence in order to highlight the importance of working on emotional 

management and the beliefs through which adolescents who present these behaviours define themselves. 

In this way, the research is based on the interpretative paradigm and two qualitative instruments were used 

to develop it: a discussion group was held to gather the points of view and experience of the students and 

an interview was designed to present the vision of the Pedagogy professionals selected to carry out the 

study. Based on the results obtained through the qualitative instruments presented, a contribution was made 

to the field of Pedagogy. 

 

Keywords: Self-esteem, risk behaviour, adolescents, negative beliefs, Pedagogy, emotional 

management.  
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1. INTRODUCCIÓ  

 

1.1. Motivacions i justificació  

En un primer terme, a través d'aquest treball de fi de grau pretenc relacionar i donar visibilitat a 

la importància de l'autoestima dels i les adolescents com a factor determinant i imprescindible a 

tenir en compte per a treballar amb joves que tenen comportaments de risc. Concretament, 

destacant la visió del pedagog com a professional que hi té molt a dir en aquesta tasca 

d'acompanyament i d'intervenció en joves que tenen conductes de risc i, destacant també, la 

importància d'anar més enllà de les conductes de risc i veure el seu rerefons a l'hora d'acompanyar 

i ajudar aquests adolescents. 

 

Les principals motivacions per les quals he escollit la temàtica de recerca desenvolupada en aquest 

treball han estat, d'una banda, les vivències que vaig acumular durant les pràctiques del grau a un 

institut qualificat d'alta complexitat. En aquest centre d'educació secundària on vaig dur a terme 

el meu Pràcticum, vaig tenir l'oportunitat de treballar i conèixer una gran quantitat d'adolescents: 

tots diferents entre ells, amb vivències i experiències personals diferenciades i, malgrat que tots 

portaven una motxilla pròpia, alguns d'ells i elles carregaven motxilles més pesants que d'altres. 

Concretament, vaig veure adolescents amb comportaments de risc diversos, des de 

comportaments disruptius i violents dins les aules a dinàmiques d'absentisme reiterat, però en tots 

ells hi vaig identificar un punt comú que ha esdevingut una de les principals motivacions d'aquesta 

recerca: a través dels seus comportaments o quan es feien atencions individualitzades amb aquests 

adolescents, en la seva manera d'expressar-se i justificar-se s'hi podien identificar creences 

d'identitat clarament negatives i una autoestima baixa. Alguns d'ells argumentaven que mai els 

havien dit que fossin capaços, que no podien fer el que feien altres companys, que reaccionaven 

amb violència perquè eren dolents, que no eren prou llestos i per això l'institut no estava fet per a 

ells... I, per tant, el que vaig veure en la meva estada a l'institut on vaig dur a terme les pràctiques 

va ser que molts dels comportaments de risc dels adolescents estaven condicionats per unes 

creences i vivències emocionals negatives que tenien molt arrelades i que, en la majoria de 

situacions, estaven molt lluny de ser el principal focus d'intervenció a l'hora d'ajudar a aquests 

adolescents. 

 

D'aquesta manera, em vaig adonar que l'autoestima que tenien els i les adolescents sobre ells 

mateixos hi tenia molt a dir en l'exercici d'entendre què hi havia rere les conductes de risc que 

vaig veure. Em vaig adonar que, en una etapa de presa de decisions i de plena construcció de la 

identitat com l'adolescència, la correlació entre l'autoestima i l'acumulació de vivències 
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emocionals negatives amb els comportaments de risc dels alumnes ocupava un paper central i no 

es podia deixar a un segon pla a l'hora d'intervenir amb aquests adolescents. 

 

Per altra banda, una segona motivació que ha orientat i guiat aquesta recerca educativa ha estat 

recollir la visió del professional de la Pedagogia que treballa amb adolescents en risc. Al llarg del 

grau, he pogut veure com, dins diferents àmbits on té cabuda el professional de la Pedagogia, en 

un futur no tan llunyà com a pedagoga em puc trobar treballant amb adolescents que tinguin 

conductes o comportaments de risc. I, en aquest sentit, ha estat a través del grau de Pedagogia que 

considero que he pres consciència que el pedagog hi té molt a dir en la intervenció amb 

adolescents en risc: no només pels fonaments teòrics que pot tenir, sinó per aquestes creences que 

he vist que és cabdal que tinguem com a professionals i que considero que he adquirit. Creences, 

valors i competències transversals vinculades a la capacitat de veure que hi ha persones rere 

determinats comportaments que necessiten ajuda, a la capacitat de detectar allò que sovint pot 

passar desapercebut i al criteri que totes les persones tenen el mateix valor. 

 

Però a més, la recerca desenvolupada també ha estat motivada pel fet de poder recollir 

l'experiència de companyes de quart de Pedagogia que a través del seu Pràcticum, durant el curs 

passat, van estar en contacte amb adolescents que tenien conductes de risc. Així doncs, conèixer 

la seva experiència ha motivat i guiat la recerca amb l'objectiu d'exposar i aprofundir en com 

s'està acompanyant aquests joves actualment en diferents centres i recursos on té cabuda la figura 

del pedagog. En aquest sentit, s'ha elaborat també amb la voluntat de conèixer la visió de futures 

professionals de la Pedagogia entorn la importància del treball de l'autoestima dels adolescents 

amb comportaments de risc, a través de l'experiència viscuda al Pràcticum que van realitzar. 

 

Pel que fa al procés que segueix la recerca, en primer lloc, es considera rellevant contextualitzar 

el concepte d'autoestima i la seva importància en diferents aspectes i dimensions de la vida de les 

persones. Seguidament, es relaciona l'autoestima amb el comportament i s'exposa la influència 

que té en la conducta. En l'aproximació teòrica també es du a terme una conceptualització de 

l'adolescència com a etapa vital i constructe cultural i una conceptualització dels comportaments 

de risc. Posteriorment, es finalitza el marc teòric de la recerca destacant la importància de treballar 

l'autoestima i les emocions amb els adolescents que tenen conductes de risc. Un cop 

desenvolupada l'aproximació teòrica, es porta a terme la part pràctica de la recerca a través 

d'entrevistes i un grup de discussió: es fan entrevistes a professionals de la Pedagogia 

fonamentalment de l'àmbit d'intervenció socioeducatiu i es porta a terme un grup de discussió 

amb estudiants de quart de Pedagogia de la Universitat de Girona, recollint les seves vivències 

durant les pràctiques del grau. 
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1.2. Objectius 

D’aquesta manera, l’objectiu general que es persegueix en aquest treball de fi de grau vinculat a 

la recerca en educació és el següent: 

 

OBJECTIU GENERAL  

• Conèixer i aprofundir en la relació que té l’autoestima amb els comportaments de risc 

dels adolescents i la importància de treballar-la en la tasca d’ajudar-los i acompanyar-los.  

 

Aquest objectiu general es concreta en els següents objectius específics:  

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

❖ Entendre la rellevància que tenen l’autoestima i les creences d’identitat en els 

comportaments de risc d’un adolescent.  

❖ Aprofundir de manera pràctica en la visió del professional de la Pedagogia entorn la 

influència de l’autoestima en els comportaments de risc dels adolescents i la importància 

d’intervenir-hi i potenciar-la.  

❖ Conèixer l’experiència d’estudiants de quart de Pedagogia durant el seu Pràcticum amb 

adolescents que tenen comportaments de risc.  

❖ Identificar punts comuns i divergències en la intervenció amb adolescents que tenen 

comportaments de risc per part de pedagogs de diferents àmbits professionals.  

❖ Reivindicar i fer valer la tasca del professional de la Pedagogia en la intervenció i 

l’acompanyament als adolescents amb conductes de risc.  

❖ Proposar aportacions en el camp de la Pedagogia a través dels resultats i les conclusions 

obtingudes. 
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2. APROXIMACIÓ TEÒRICA 

 

2.1. Concepte d’autoestima i rellevància  

Com a element central d'aquesta recerca, una primera aproximació teòrica demana definir el 

concepte d'autoestima. Si bé ha estat objecte de nombroses recerques i investigacions pel que fa 

a la seva evolució, en un primer terme, cal destacar que es tracta d'un concepte complex que es 

troba subjecte a diferents definicions. 

En aquest exercici de definir l'autoestima, una primera consideració important és distingir-la de 

l'autoconcepte, dos termes que estan estretament lligats, però que tenen significats diferents de 

manera que, per evitar confusions, han estat definits i diferenciats per molts teòrics. En aquest 

sentit, d'acord amb García (2013), malgrat ser conceptes que es necessiten i complementen no 

són equivalents, ja que, en l'autoconcepte preval la dimensió cognitiva i la percepció mentre que 

l'autoestima fa referència a aspectes avaluatius i afectius. Concretament, en relació amb aquesta 

distinció, segons Rice (2000), l'autoconcepte fa referència a la percepció cognitiva conscient i 

l'avaluació que les persones realitzen sobre si mateixes (Citat per Naranjo, 2007, p.5). 

Per altra banda, Cardenal i Fierro (2003) concreten aquesta distinció relacionant ambdós 

conceptes, ja que, defineixen l'autoconcepte com un conjunt de judicis tant descriptius com 

avaluatius sobre un mateix i que expressa la manera en què la persona es representa, coneix i 

valora a ella mateixa. A més, matisen que, malgrat que a vegades autoconcepte i autoestima 

s'utilitzen de manera equivalent, l'autoestima constitueix l'element valoratiu de l'autoconcepte i 

l'autoconeixement. 

D'aquesta manera, a través de les conceptualitzacions anteriors podem intuir que, malgrat que es 

diferencien, autoestima i autoconcepte són termes que es requereixen i complementen. 

Tanmateix, la concepció de Martínez (2010) reforça aquesta idea, atès que exposa que la principal 

diferència entre aquests dos termes és que l'autoconcepte es defineix com l'acumulat d'elements 

emprats per a descriure's a un mateix i l'autoestima és el que aconseguim fer a través d'aquestes 

descripcions i dels sentiments que tenim cap a nosaltres mateixos (Citat per Giraldo i Holguín, 

2017, p.1). Per tant, fer aquesta distinció entre autoestima i autoconcepte ens permet entendre 

l'autoestima com una visió més completa i general d'un mateix a partir de la valoració dels 

elements que les persones fem servir per a descriure'ns i conèixer-nos, és a dir, a partir de 

l'autoconcepte que tenim de nosaltres mateixos. 
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La distinció entre autoestima i autoconcepte, permet identificar alguns trets que defineixen 

l'autoestima, però conceptualitzar-la no és una tasca fàcil per la seva complexitat. Així doncs, 

malgrat que el concepte d'autoestima ha estat àmpliament estudiat i teoritzat, actualment no 

existeix un consens en relació amb la seva definició, de manera que a la literatura hi podem trobar 

una gran varietat de conceptualitzacions del terme autoestima. De fet, tal com va assenyalar 

Branden (1995), l'autoestima té un significat precís i específic, no obstant això, un dels problemes 

més importants que planteja la investigació sobre autoestima és la falta de rigor conceptual entorn 

el terme, fet que ha comportat que diferents atributs i característiques siguin denominats 

generalment amb el terme "autoestima" (Citat per Martínez, 1999, p.219). En aquest sentit, a 

continuació es destacaran diferents definicions del concepte d'autoestima relacionades amb la 

recerca desenvolupada i que són una primera aproximació a la comprensió de la seva rellevància: 

Segons González-Martínez (1999), l'autoestima és la valoració positiva o negativa que el subjecte 

fa de si mateix, del seu autoconcepte, valoració que s'acompanya de sentiments de validesa 

personal i autoacceptació. 

Una altra definició és la de Moya (2000), que assenyala que és l'estima, la consideració i la 

valoració que ens atorguem a nosaltres mateixos. A més, afegeix que es basa en els pensaments, 

sentiments, sensacions i experiències que hem anat recollint al llarg de la nostra vida, a través de 

les quals creiem que som més o menys llestos, ens agradem o no. 

Tanmateix, Acosta (2004) introdueix dos elements importants: la personalitat i el fet que és 

quelcom que s'aprèn. Exposa, per tant, que l'autoestima és un sentiment valoratiu del nostre ésser, 

de qui som, del conjunt de trets corporals, mentals i espirituals que configuren la nostra 

personalitat. I afegeix que és quelcom que s'aprèn, canvia i es pot millorar. 

Aquesta concepció que les experiències vitals hi tenen molt a dir en la configuració de 

l'autoestima i que és quelcom que canvia i evoluciona queda complementada per la visió de 

Naranjo (2007), que la defineix com una necessitat humana configurada tant per factors interns 

com externs, com un procés dinàmic i multidimensional que es construeix i reconstrueix al llarg 

del cicle vital. En aquest sentit, d'acord també amb González-Martínez (1999) és important 

destacar la seva naturalesa polifacètica i que, per tant, existeixen variacions en l'autoestima amb 

relació als diferents escenaris on la persona interactua, es relaciona i porta a terme la seva 

conducta. 

Una conceptualització especialment diferent és la de Branden (1995), que assenyala que 

l'autoestima es la disposició a considerar-se competent davant els desafiaments de la vida i sentir-
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se mereixedor de la felicitat. Concretament, a través d'aquesta definició, estableix que té dos 

components relacionats entre sí que denomina de la següent manera: 

1) La sensació de confiança davant els desafiaments de la vida per molt difícils que siguin, 

és a dir, l'eficàcia personal.  

2) La sensació de considerar-se i sentir-se digne mereixedor de la felicitat, per tant, el 

respecte cap a un mateix. 

Per la seva banda, Alcalde, Aguilar i Cantero (2017) també destaquen dos dels elements descrits 

anteriorment, definint-la com el conjunt de la confiança i respecte cap a nosaltres mateixos i 

establint que exemplifica els judicis de valor que fem cap a la nostra persona per afrontar els 

desafiaments del nostre dia a dia. 

És important destacar, a més, la conceptualització de García (2013) a través de la qual exposa que 

l'autoestima té una naturalesa dinàmica, pot créixer i connectar-se a altres actituds nostres, o pel 

contrari, debilitar-se i empobrir-se. Estableix que és una forma d'actuar i de ser que radica als 

nivells més profunds de les nostres capacitats, atès que resulta de la unió de molts hàbits i aptituds 

adquirides. A més, destaca que és la meta més alta del procés educatiu, ja que, és precursora i 

determinant en el nostre comportament i ens condiciona a l'hora de respondre als múltiples 

estímuls que rebem. 

 

2.2. Components que influeixen en el desenvolupament de l’autoestima 

Recollint en aquest apartat l’última definició del concepte d’autoestima aportada anteriorment i 

com a continuació a l’aproximació teòrica del terme, segons García (2013), en l’autoestima hi 

trobem tres components interrelacionats de tal manera que la modificació d’un d’ells porta a una 

alternació en els altres: cognitiu, afectiu i conductual.  

 

D’una banda, defineix el component cognitiu com el conjunt de coneixements sobre un mateix 

que donen forma a la representació que cadascú es forma entorn la seva pròpia persona i que varia 

en funció de la capacitat cognitiva i la maduresa psicològica de l’individu. Concretament, aquest 

component cognitiu és l’autoconcepte que, tal com exposa, ocupa un lloc privilegiat en el 

creixement i la consolidació de l’autoestima. A més, relaciona l’eficàcia dels nostres 

comportaments a un autoconcepte format d’autoimatges ajustades al temps i espai on vivim i 

destaca la rellevància d’unes creences i conviccions pròpies sòlides en la formació de 

l’autoconcepte.  
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Per altra banda, estableix que el component afectiu és el sentiment de valor que ens atribuïm a 

nosaltres mateixos i el grau en què ens acceptem. Destaca que implica, per tant, una valoració de 

les característiques positives i negatives que identifiquem en nosaltres i una admiració i judici de 

valor pel que fa a les qualitats personals.  

 

En relació amb el component conductual determina que està vinculat a la intenció i la decisió 

d’actuar i que constitueix l’esforç per a aconseguir el reconeixement i respecte dels altres i de 

nosaltres mateixos.  

 

D’aquesta manera, la distinció exposada, que ha estat analitzada per diversos autors, posa en 

relleu que les idees que tenim sobre nosaltres mateixos i el valor que ens atorguem determina 

quina serà la nostra conducta i que, per tant, els components cognitius i afectius vinculats a 

l’autoestima determinen i influencien el component conductual.  

 

En aquesta línia, tenint en compte el punt de vista de Gastón de Mézerville (2004, citat per 

Naranjo, 2007, p.9) l’autoestima té dues dimensions complementàries: una actitudinal integrada 

pels components de l’autoimatge, l’autovaloració i l’autoconfiança, i una dimensió conductual 

observable configurada pels components de l’autocontrol, l’autoafirmació i l’autorealització. 

Concretament, Naranjo (2007) seguint el criteri i les explicacions de Mézerville (2004), destaca 

que l’autoimatge consisteix en aconseguir una percepció bàsica de les característiques de la pròpia 

personalitat, de la relació amb les altres persones i amb l’ambient, i el fet que generalment els 

problemes d’autoestima s’associen a una autoimatge baixa. A més, exposa que l’autoconfiança, 

caracteritzada perquè permet a la persona creure que és capaç de fer quelcom i sentir-se segur o 

segura fent-ho, afavoreix la consolidació d’una autoestima sòlida i el fet de sentir-se còmode a 

l’hora de relacionar-se amb altres persones. Com també que l’autocontrol sovint es veu limitat en 

aquelles persones que tenen una autoestima baixa perquè les mancances en aquest component de 

l’autoestima es manifesten en una situació de descontrol en la cura d’un mateix, dels hàbits de 

treball, la gestió de les emocions pròpies o les relacions interpersonals.  

 

De manera que, els diferents components de l’autoestima definits i teoritzats pels autors citats 

anteriorment, exemplifiquen la complexitat de l’autoestima, però també la seva rellevància: 

disposar d’una autoestima forta i sòlida o d’una autoestima més dèbil, implica treballar tot un 

conjunt de components que sens dubte ens condicionen en aspectes bàsics de la nostra vida com 

la manera en què ens relacionem amb les altres persones.  

 

Tanmateix, és important destacar que, d’acord amb Bermúdez (2000), Amar i Hernández (2005) 

l’autoestima està formada per diferents dimensions externes que influeixen l’autoconcepte d’un 
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mateix i a través de les quals les persones van configurant la seva autoestima (Citats per Carreras, 

Fuentes i Tomàs, 2012, p.212):  

 

En primer lloc, defineixen l’àrea física, que es refereix al punt de vista que té la persona sobre el 

seu propi cos, aspecte físic i la seva capacitat. És l’avaluació que realitzem en funció de la nostra 

aparença i presència.  

 

En segon lloc, estableixen la influència de la dimensió familiar en l’autoestima, que reflecteix el 

sentiment de valoració de la persona com a membre d’un nucli familiar, en funció de la 

importància que sent que hi té i del sentiment de pertinença dins la família.  

 

Per altra banda, també destaquen l’àrea o dimensió social en què la persona s’avalua en funció 

de com es relaciona i interacciona amb els altres. En aquesta dimensió posen especialment en 

valor la capacitat d’adaptació de la persona i al valor de les seves interaccions socials.  

 

Fan referència, a més, a l’àrea personal en què pren importància l’autopercepció dels valors 

interiors de cada persona: la valoració de la seva personalitat independentment del seu físic i les 

relacions que estableix.  

 

Una última dimensió exposada pels autors és l’àrea moral-ètica, en què estableixen que la 

persona s’avalua tenint en compte si la seva conducta respon o no a les normes establertes 

socialment.  

 

En aquest sentit, la distinció entre les dimensions que influeixen en la nostra autoestima, posa en 

relleu que té, per tant, una estructura multidimensional i destaca la importància de la valoració 

que fem del nostre autoconcepte en diferents àmbits de la nostra vida com el familiar, l’acadèmic 

o el físic. A més, en el procés de creació de la imatge i identitat personal, l’autoestima té 

implicacions en l’àmbit del benestar, la salut, l’equilibri social i emocional, en la nostra manera 

de relacionar-nos i en el nostre rendiment acadèmic. Així doncs, la distinció exposada explicita 

la importància de treballar i potenciar l’autoestima en cada dimensió tenint en compte que, 

aspectes com el sentiment de pertinença dins el nucli familiar o les experiències d’èxit o fracàs 

viscudes des de la infància poden esdevenir determinants en el desenvolupament i la consolidació 

de l’autoestima. De fet, en aquesta línia, d’acord amb Jiménez, Ferrà, Lladó, Sastre i Santacruz 

(2006), l’autoestima es veu influenciada pels valors i les creences personals, per les conductes de 

persones significatives per a nosaltres, per les experiències d’èxit i fracàs viscudes, pels conflictes 

en la presa de decisions, pels canvis físics en la imatge corporal i per les habilitats socials i 

comunicatives de les que es disposa per fer front a situacions adverses.  
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Concretament, i tal com s’ha destacat al llarg d’aquest apartat, les experiències d’èxit i fracàs 

viscudes per la persona esdevindran cabdals en el desenvolupament de l’autoestima, tant és així 

que, d’acord amb Naranjo i González (2012), és a través dels èxits o fracassos viscuts per 

l’individu en aquelles àrees rellevants per la seva autoestima que presentarà una autoestima més 

inestable, en canvi, tindrà una autoestima més estable quan experimenti esdeveniments vitals que 

tendeixin a satisfer o estiguin vinculats al sentiment d’autovàlua personal.  

 

2.3. Autoestima com a motor del comportament  

L’aproximació al concepte d’autoestima exposada als apartats anteriors, a més de destacar la seva 

rellevància, posa de manifest que juga un paper molt important en el comportament i la conducta 

de les persones. De fet, tal com s’ha exposat a l’apartat anterior i d’acord amb Naranjo (2007), 

l’autoestima té un component conductual imprescindible perquè implica la intenció i la decisió 

d’actuar, de dur a la pràctica un comportament conseqüent i coherent.  

 

En aquesta línia, un element a destacar de la relació entre autoestima i comportament és que no 

només influeix en la nostra conducta sinó que es també el comportament d’una persona el que 

ens aporta molta informació sobre la seva percepció d’autovàlua, autoacceptació o del seu 

autoconcepte, elements centrals i indicadors, per tant, de l’autoestima que té una persona. Així 

doncs, d’acord amb González-Martínez (1999), l’autoestima influeix, però també s’expressa a 

través del comportament de la persona en totes les seves dimensions i manifestacions, tals com 

l’autoacceptació, l’acceptació de l’altre, les interaccions socials i l’afrontament, d’entre altres.  

 

Per la seva banda, García (2013) també destaca aquesta doble relació entre autoestima i 

comportament: l’autoestima influeix la nostra conducta i és a través del comportament que 

s’expressa l’autoestima i l’autoconcepte que tenim de nosaltres mateixos. Tal com exposa, 

l’autoestima pot detectar-se en una persona a través del que fa i com ho fa, és a dir, a través d’un 

comportament que es veu influenciat i es defineix pel fet d’actuar per obtenir satisfacció, per a 

confirmar la imatge que els altres tenen de nosaltres mateixos i per a reafirmar i ser coherent amb 

la imatge que un es forma d’ell mateix.  

 

En aquest sentit, la doble relació entre autoestima i comportament posa en relleu la necessitat 

d’entendre els comportaments més enllà de l’acte en si mateix i, per tant, la necessitat de tenir 

present que rere una conducta determinada s’hi amaga una autopercepció i un sentiment 

d’autovàlua de gran influència que es manifestaran a través de la nostra manera de comportar-

nos.  
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2.4. Adolescència i conductes de risc 

En aquest apartat s’abordarà la conceptualització d’una etapa vital molt vinculada a la 

consolidació de l’autoestima i la formació de la identitat pròpia com l’adolescència. Al mateix 

temps, també es farà referència a la definició dels comportaments de risc i la seva relació amb la 

condició d’adolescent.  

 

2.4.1. Adolescència: entre etapa vital de grans canvis i constructe cultural  

L’adolescència és concebuda com una etapa o moment vital conformat especialment per un gran 

nombre de canvis que afecten la persona en tots els aspectes més fonamentals de la seva vida. 

Es tracta, doncs, d’un període vital cabdal i, fins i tot, alguns autors parlen de l’adolescència com 

d’un segon naixement per la importància de les transformacions que s’hi donen. Concretament, 

és durant aquesta etapa vital que es modifica la nostra estructura corporal, els nostres pensaments, 

la nostra identitat i les relacions que mantenim amb la família i la societat.  

 

D’aquesta manera, l’adolescència és definida com a una etapa de canvis que presenta el tret 

diferencial de conduir-nos a la maduresa i també ha estat definida com una època de transformació 

i de transició entre la infantesa i l’edat adulta. Tenint en compte, però, aquestes dues 

conceptualitzacions d’adolescència, un apunt important a destacar és el que afegeix Moreno 

(2006) quan exposa que rere aquestes dues definicions s’hi amaga la problemàtica de determinar 

de manera precisa en quins moments comença i acaba aquesta etapa. En aquest sentit, és difícil 

determinar quan s’inicia i es posa fi a l’etapa adolescent i, malgrat que es pot establir com a 

referència que transcorre entre els 11-12 anys i els 18-20 anys, cal destacar que es tracta d’una 

aproximació cronològica que és només orientativa per la dificultat de determinar de manera 

exacta quan, des del final de la infància, es dona l’assoliment de la maduresa.  

 

En l’exercici, de definir l’adolescència com a etapa vital de l’individu, hi ha tot un seguit 

d’aspectes claus que s’hi donen, que n’esdevenen trets definitoris i que destaquen la rellevància 

d’aquest període del cicle vital de l’ésser humà. D’una banda, l’adolescència com a etapa vital es 

relaciona clarament amb la pubertat i els canvis físics i biològics que porta implícits. Però, “no 

obstant això, pubertat i adolescència no són conceptes sinònims. Entenem pubertat com el conjunt 

de transformacions físiques que condueixen a la maduresa sexual i, per tant, a la capacitat de 

reproduir-se” (Moreno, 2006, p.11). Tanmateix, afegeix que “l’adolescència inclou, a més, 

transformacions psicològiques, socials i culturals significatives” (Moreno, 2006, p. 12). 

D’aquesta manera, és important tenir en compte que l’adolescència no són només canvis físics i 

que quan ens referim a les transformacions que es donen en l’adolescència, ens referim a alguna 

cosa més que únicament a la seva dimensió biològica. De fet, d’acord amb Moreno (2006), la 

manera en què l’adolescent viu les novetats pel que fa al seu cos, es troba influïda no només per 
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la seva aparició, sinó també per trets psicològics de l’adolescent, pels patrons culturals i per les 

reaccions de la família i els amics o companys. Al mateix temps, però, aquests canvis físics de 

l’adolescència són de gran rellevància perquè transformen i modifiquen la nostra imatge i, per 

tant, “la percepció del nostre cos forma una part important del concepte que tenim de nosaltres 

mateixos i, alhora, influeix en la nostra autoestima” (Moreno, 2006, p.44).  

 

Tenint en compte que l’adolescència no es caracteritza només pels canvis físics i biològics i que 

aquests es veuen influenciats i influencien tot un seguit d’aspectes que marquen profundament la 

manera en què l’adolescent viu aquesta etapa vital. Tanmateix, parlar de l’adolescència implica 

no obviar que aquest període també es veu marcat per una transformació intel·lectual, per una 

maduresa cognitiva i una forma de raonar específica. És en aquest moment vital en què 

s’adquireix la capacitat per al pensament abstracte, formal i lògic. Concretament, també es donen 

canvis en la memòria i el processament de la informació, tal com afirma Moreno (2006):  

 

 Els canvis en les habilitats cognitives adolescents no només s’han d’atribuir a un augment 

de la capacitat dels sistemes de memòria, sinó a una major velocitat i automatització en 

el processament de la informació. Això significa que els adolescents processen la 

informació més ràpidament i així poden portar a terme més processos cognitius quan 

s’enfronten a una tasca (p. 58).  

 

Però, a més, l’adolescència també es veu plenament marcada per la recerca d’una nova identitat, 

per l’aparició d’una nova relació amb un mateix, amb els altres i el món que els envolta. En aquest 

sentit:  

 Les transformacions físiques i intel·lectuals provoquen i alhora possibiliten la necessitat 

 de portar a terme reajustaments en l’anterior identitat infantil i així avançar cap a una 

 nova definició personal. Els adolescents es pregunten qui són ara i van confeccionant a 

 poc a poc una resposta” (Moreno, 2006, p.67). 

 

Per tant, a més dels canvis puberals i de l’adquisició de noves capacitats cognitives, en aquesta 

etapa s’hi afegeixen noves experiències i nous rols socials en què l’autoconcepte i l’autoestima i 

tenen un pes fonamental en les característiques que l’adolescent atribueix al seu jo, ja que, la 

consecució d’una identitat definida i pròpia es troba marcada per una continuïtat progressiva entre 

allò que l’adolescent ha estat durant llargs anys de la infància i el que promet ser en el futur. Però 

també pel que pensa que és, per l’estima cap un mateix, la valoració personal dels seus atributs i 

pel que percep que els altres veuen i esperen d’ell (Moreno, 2006).  
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Entendre què és i què comporta l’adolescència també demana partir de la premissa que és fruit 

del context social determinat en què es dona i, per tant, que els comportaments socialment valorats 

en una societat determinada influeixen la manera en què es defineix i es comporta l’adolescent. 

Cal tenir en compte que, els adolescents es troben immersos en una societat complexa i sotmesa 

a canvis constants, de manera que, la construcció de la identitat personal també s’hi veu clarament 

influenciada i esdevé una tasca cada vegada més difícil. Per tant, la concepció d’adolescència 

també és considerada una construcció social: “L’adolescència no és una essència, sinó una realitat 

construïda amb diferents materials històrics, geogràfics, culturals, econòmics, de gènere” 

(Moreno, 2006, p.18). De fet, hi ha autors com Casadevall (2008) que defineixen l’adolescència 

com un invent. Concretament, afirma que no existeix i que el que sí que existeixen són els i les 

adolescents. Exposa que tots tenim una imatge concreta creada del que és l’adolescència, mentre 

que els i les adolescents tenen nom propi. En aquesta mateixa línia, Funes (2007) destaca que cal 

parlar d’adolescències molt diverses i que l’única cosa que unifica aquesta etapa vital és que es 

tracta de subjectes de determinades edats que viuen uns anys en què tenen temps per a dedicar-se 

a ser adolescents.  

 

Aquesta és, per tant, una concepció rellevant perquè exposa com l’adolescència, de la mateixa 

manera que d’altres etapes vitals, tampoc s’escapa de representacions elaborades per l’entorn, a 

través d’experiències personals i pels mitjans de comunicació. No s’escapa de visions 

estereotipades que vinculen l’etapa a la rebel·lió, la curiositat, l’amor o als problemes que, en 

definitiva, posen en relleu la importància i la influència de la mirada que tenim cap als 

adolescents. D’acord amb Casadevall (2008) sovint associem adolescent a dolor, a una etapa en 

què els joves es fan mal o a una etapa conflictiva, i això ja marca la manera en què els adolescents 

caminen cap a l’edat adulta i ens predisposa a l’hora de tractar amb aquest col·lectiu.  

 

2.4.2. Conductes i comportaments de risc a l’adolescència  

En un primer terme, en aquest apartat esdevé especialment rellevant conceptualitzar la conducta 

de risc. D’aquesta manera, els comportaments de risc han estat definits com tota conducta que 

atempta contra l’equilibri o el desenvolupament biològic, psicològic i social de la persona (Celis 

i Vargas, 2004). Més concretament, Boyer (2006) defineix els comportaments de risc com aquells 

que suposen un efecte plaent immediat, però que manquen d’una valoració de les conseqüències 

posteriors i que, per tant, es solen vincular a resultats poc desitjables (citat per Viejo i Ortega, 

2015, p.112).  

 

D’acord amb les dues definicions aportades, els comportaments de risc són aquelles conductes 

que s’allunyen de ser beneficioses per a la persona, que es fan sense valorar les conseqüències i 

que, com a resultat, això fa que no estiguin plenament decidides perquè només tenen en compte 
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l’ara i el moment present. En aquest sentit, els comportaments de risc són poc coherents i ens 

porten a no pensar en les conseqüències d’allò que fem tant en l’àmbit físic com psíquic.  

 

Aquesta conceptualització és especialment rellevant perquè planteja que no només es qualifiquen 

de conductes de risc els comportaments que han estat més estudiats i que generalment es vinculen 

al consum de drogues, als comportaments violents i agressius, a la sexualitat irresponsable, a la 

depressió i el suïcidi o als trastorns de la conducta alimentària (Celis i Vargas, 2004), sinó que 

també són conductes de risc una autoexigència molt elevada, l’aïllament o tancament en un mateix 

o l’absentisme educatiu reiterat, ja que, també son conductes que tenen conseqüències negatives 

per a la persona.  

 

Concretament, parlar d’adolescència implica parlar de l’assumpció de riscos i de les conductes de 

risc. De fet, segons Funes (2008) ser adolescent avui és una condició de risc tenint en compte que 

vivim en una societat que es troba en constant canvi, de risc i plena d’ideals de consum en què, 

fins i tot, ni tan sols està definit què vol dir exactament ser adolescent. A més, destaca la 

importància de tenir en compte que els adolescents d’avui son diferents dels adolescents d’ahir. 

En aquesta línia, tal com s’ha especificat a l’apartat anterior, l’adolescència es caracteritza per ser 

un període sinònim de canvi a diferents nivells: a nivell intel·lectual, social, sexual, de recerca de 

la identitat pròpia... I en aquest sentit, tractar l’adolescència avui també implica inevitablement 

tenir en compte tot un seguit de components associats a la recerca del risc. Els adolescents 

busquen el risc per l’atractiu que els desperta la sorpresa, el fet inesperat o que provoca coses que 

no estaven previstes perquè associen arriscar-se al fet de viure la vida al màxim i els fa percebre-

la de manera més atractiva (Funes, 2008, p.83). Per tant, l’assumpció de risc es troba associada 

per definició a la condició d’adolescent, a un moment concret d’experimentar rols, explorar el 

món que ens envolta i de recerca de sentits i valors propis.  

 

Però, un apunt important a destacar d’acord amb les definicions de conductes de risc aportades és 

que, malgrat que pels adolescents pugui ser atractiva la necessitat d’experimentar sensacions 

noves, viure el moment i no posar pes en les conseqüències d’allò que es fa, les conductes 

incoherents, desadaptades i que els posen en risc mai són una conseqüència directa dels canvis 

normatius que implica aquesta etapa vital, sinó del fet que alguna cosa no funciona bé. Per tant, 

no han de considerar-se com una part normal i ineludible del creixement, sinó que cal posar el 

focus en l’origen i les causes d’aquestes conductes (Moreno, 2006, p.99).  

 

Així doncs, entendre les conductes de risc a l’adolescència, com s’originen i perquè els 

adolescents tendeixen a prendre decisions que impliquen una recompensa immediata malgrat que 

el seu valor sigui inferior (Bueno, 2012) demana tenir present el desenvolupament i funcionament 
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neural dels adolescents, és a dir, com és i com funciona el seu cervell. Concretament, gràcies a la 

neurociència i l’estudi de l’estructura del cervell, avui sabem que moltes zones del cervell 

continuen desenvolupant-se a l’adolescència (Oliva, 2007) i que el que més es modifica en 

aquesta etapa no és el cos i l’exterior, sinó que és sobretot el cervell fins al punt que es pot 

considerar com una metamorfosi, ja que, es perden moltes connexions neuronals que mantenien 

els comportaments lligats a la infantesa i s’adquireixen les connexions que ens permeten ser joves 

i adults (Bueno i Tricas, 2022).  

 

D’acord amb aquests autors, en aquesta metamorfosi de canvis en el cervell dels adolescents, el 

que s’ha vist és que l’amígdala cerebral, que és la zona que genera les emocions, es torna 

hiperreactiva, generant en els adolescents una manifestació de les emocions molt més intensa. Al 

mateix temps, l’escorça prefrontal, que és l’encarregada de generar i gestionar els comportaments 

més complexos com la capacitat de reflexionar, planificar, decidir de manera conscient i gestionar 

les emocions, a l’adolescència s’ha vist que perd eficàcia: mentre s’eliminen les connexions 

neuronals de la infància i s’adquireixen les dels adults es produeix un desordre o garbuix en 

l’adolescent que fa que li costi més reflexionar i gestionar les emocions. I a més, cal tenir en 

compte que l’estriat, la zona del cervell que genera percepcions de benestar, plaer i recompensa, 

empeny els adolescents a trencar a voler trencar els límits establerts i buscar sensacions noves 

(Bueno i Tricas, 2022).  

 

Posant especial èmfasi a l’escorça prefrontal i a l’amígdala del cervell adolescent, el que s’ha vist 

és que ambdues zones tenen una clara vinculació amb els comportaments de risc a l’adolescència 

i el que comporten aquestes conductes. D’una banda, segons Oliva (2007), la immaduresa en 

l’escorça prefrontal i més concretament en la zona del ventromedial del cervell, implicades en la 

presa de decisions, posa de manifest i explica l’atractiu que poden tenir determinades conductes 

de risc pels adolescents com el consum de drogues, ja que són les zones que els permeten controlar 

o inhibir determinades respostes, anticipar les conseqüències futures de la seva conducta i valorar 

els riscos d’una determinada situació. Per altra banda, que l’amígdala de l’adolescent sigui 

hiperreactiva posa de manifest el pes que tenen les emocions a l’adolescència, el fet que guien la 

seva manera de comportar-se i expliquen l’origen de moltes de les seves conductes (Timoneda, 

2008). 

 

Aquesta perspectiva, per tant, destaca que és el cervell qui possibilita totes les nostres conductes, 

especialment les de risc a l’adolescència. I d’acord amb Bueno i Tricas (2022), també planteja 

com adults, pares i professionals del món educatiu podem ajudar molt als adolescents 

acompanyant-los emocionalment en la recerca de la identitat pròpia, donant-los bons exemples 

de reflexió i gestió emocional i generant espais on puguin descobrir qui són i què els motiva. 
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2.5. La importància del treball de les emocions i l’autoestima amb els adolescents que 

tenen conductes de risc 

El que guia la recerca desenvolupada en aquest treball és que la conducta de risc d’un adolescent 

mai és el veritable problema i que hi ha tot un món al darrere que cal descobrir per a entendre-

les. D’aquesta manera, exposada la relació entre autoestima, creences d’identitat o vinculades al 

jo i emocions amb els comportaments de risc dels adolescents, el que es vol destacar en aquesta 

aproximació teòrica és la importància de treballar els tres aspectes especificats amb l’objectiu 

d’acompanyar i donar suport als adolescents que, a través de la seva conducta, manifesten un 

malestar emocional amb ells mateixos i el que els envolta i una clara necessitat d’ajut.  

 

En aquest sentit, tal com s’ha especificat a l’apartat anterior, la conducta, el comportament i la 

manera com l’adolescent es relaciona es pot explicar i descriure perfectament, però centrar-nos 

únicament en allò que es pot descriure fa que no ens fixem en les arrels del motiu pel qual 

l’adolescent es comporta d’una determinada manera. Concretament, els motius d’aquestes 

conductes es troben al cervell i també es poden explicar pel fet que, per l’etapa evolutiva que 

viuen i perquè moltes zones del cervell estan encara en desenvolupament, molts adolescents no 

acaben de controlar-lo, especialment la zona del món emocional (Timoneda, 2008, p. 114).  

 

D’una banda, la rellevància de treballar les emocions amb els adolescents que tenen conductes de 

risc, queda àmpliament justificada a través del que ens aporten les investigacions 

neurocientífiques: Tal com exposa Timoneda (2008), avui sabem que no podem pensar sense 

sentir i que tot acte cognitiu va sempre acompanyat dels actes emocionals, que són els que ens 

donen explicacions dels perquès de les conductes i que ens poden, per tant, ajudar a fer una 

intervenció més efectiva amb aquests adolescents. Concretament, aquesta concepció planteja una 

nova manera d’entendre els comportaments, ja que, a través de la neurologia s’ha demostrat que 

la informació que rebem de l’exterior té una via d’entrada molt més ràpida a través del món 

emocional. És a dir, que primer sentim i després pensem.  

 

Així doncs, fruit d’aquestes evidències avui sabem que l’origen de moltes conductes adolescents 

de risc tenen una base emocional i no racional. D’aquesta manera, acompanyar i ajudar els 

adolescents amb conductes de risc no demana intentar raonar els seus comportaments, sinó posar 

el pes i ajudar-los en la gestió correcta de les seves emocions.  

 

Per altra banda, al llarg de l’aproximació teòrica s’ha destacat la importància de les experiències 

d’èxit o fracàs viscudes pels adolescents en la configuració de la seva autoestima i la relació entre 

autoestima i comportament. En aquest sentit, el que també s’ha vist és que l’amígdala, 
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especialment sensible a l’adolescència, des que naixem actua de magatzem de memòria 

emocional i hi queden gravades les experiències viscudes i les creences que expliquen qui soc, 

com soc, si em sento més o menys capaç o si em sento digne de ser estimat. I a més, en aquestes 

estructures cerebrals que contenen la memòria emocional hi trobem l’autoestima que està molt 

vinculada a aquestes creences fruit de les experiències vitals viscudes. De fet, una autoestima 

baixa o el sentiment de no merèixer sentir-se estimat es troba clarament vinculat a una manca de 

seguretat en les creences que els adolescents construeixen entorn ells mateixos. (Timoneda, 2008, 

p.116).  

 

El que esdevé especialment rellevant, per tant, és que ni l’autoestima ni les creences vinculades a 

com sentim que som es troben al pensament, sinó que es troben al món emocional i influenciades 

per les experiències que hem viscut. Així doncs, si un adolescent que té conductes de risc ha 

viscut experiències que no l’han fet sentir capaç de fer quelcom, tal com afirma Timoneda (2008) 

per a ajudar-lo a canviar aquesta conducta l’haurem d’ajudar a canviar primer aquesta creença 

que li genera inseguretat. 

 

En definitiva, treballar les emocions, potenciar l’autoestima i desmuntar les creences negatives 

dels adolescents amb conductes de risc és cabdal perquè, en un primer terme, molts d’aquests 

comportaments són fruit d’un malestar emocional i d’una autoestima negativa que els genera 

molta inseguretat personal. Però a més, quan hi ha tot un seguit de creences que minven 

l’autoestima, es produeix un bloqueig de la zona prefrontal del cervell que, com s’ha especificat 

anteriorment, és la que possibilita la presa de decisions i el fet de preveure les conseqüències que 

pot tenir una determinada conducta (Timoneda, 2008, p. 118).  

 

D’aquesta manera, a l’hora d’ajudar als adolescents a estimular aquesta zona prefrontal del 

cervell, a la presa de decisions tenint en compte les conseqüències i a veure que els comportaments 

d’origen emocional no són l’única sortida que tenen, pren especial importància el fet d’ajudar-los 

a apaivagar els possibles malestars emocionals que puguin tenir i a canviar les creences negatives 

que han construït a través de diferents experiències viscudes i que sobretot senten, no pensen, que 

els defineixen.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Objectius de la recerca  

La recerca duta a terme, en primer lloc, vol recollir la visió del professional de la Pedagogia que 

treballa amb adolescents que tenen conductes de risc i l’experiència de l’estudiant de quart de 

Pedagogia que hi ha estat en contacte a través del Pràcticum. Vol exposar i comparar estratègies 

d’intervenció i experiències, per tal d’aprofundir de manera pràctica en la rellevància del treball 

de l’autoestima amb aquests adolescents. 

 

En aquest sentit, per tal de realitzar la recerca elaborada cal tenir en compte que s’han perseguit 

els objectius concrets recollits a continuació:  

• Definir temàtiques i preguntes concretes per a plantejar als professionals i les estudiants 

de Pedagogia relacionades amb els objectius del treball, que els puguin ser d’interès per 

a la reflexió i que els permetin exposar visions mitjançant les entrevistes i compartir 

experiències al grup de discussió.  

 

• Relacionar i complementar les concepcions dels professionals i les estudiants per a 

constatar la importància de les creences que tenen sobre si mateixos els joves amb 

conductes de risc i com se’ls pot acompanyar en l’exercici de potenciar, millorar i 

treballar la seva autoestima. 

 

• Facilitar que es doni un clima favorable per a l’aprenentatge i l’ampliació de coneixement 

entre les estudiants, a través de compartir i conèixer diferents punts de vista durant el 

grup de discussió dut a terme.  

 

3.2. Disseny, instrument i mostra 

El present estudi s’emmarca dins el paradigma interpretatiu perquè, d’acord amb els objectius 

plantejats, busca fonamentalment entendre i explicar la relació entre autoestima i conductes de 

risc des de la visió i l’experiència del pedagog i de futures professionals de la Pedagogia.  

 

Pel que fa a la mostra seleccionada per a dur a terme la recerca, el sistema d’elecció emprat ha 

estat el mostratge per criteri, ja que, s’han seleccionat tres pedagogs d’àmbits d’intervenció 

concrets i tres estudiants de quart de Pedagogia que, durant les seves pràctiques al grau, haguessin 

tingut contacte amb adolescents que presentessin comportaments de risc. En aquest sentit, el 

procés de selecció dels elements de la mostra és subjectiu perquè s’ha fet a criteri de la 
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investigadora i s’ha modificat en funció de l’accessibilitat i disponibilitat de les persones 

escollides per a desenvolupar la recerca.  

 

Per tal de situar i contextualitzar la mostra, en primer lloc, es considera important destacar que 

dues les tres estudiants seleccionades per dur a terme el grup de discussió van realitzar les 

Pràctiques en centres d’educació secundària (l’Institut Torres i Bages d’Hospitalet de Llobregat i 

l’Institut La Plana de la ciutat de Vic) i una d’elles a un Programa de Formació i Inserció (PFI), 

concretament el de l’Escola Pia de Salt. Pel que fa als dos primers centres, cal destacar que 

ambdós tenen un gran nombre d’alumnes d’origen immigrant, amb un perfil socioeconòmic baix 

i que presenta diferents conductes de risc. La situació dels joves del PFI de l’Escola Pia de Salt 

és similar a la dels dos centres anteriors, però és necessari precisar que es tracta d’un recurs 

adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat d’ESO i que té com a finalitat 

proporcionar-los la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu i a accedir al mercat 

laboral obtenint el graduat en ESO durant un any de curs escolar.  

 

A més, també es considera important destacar que pel que fa a la selecció dels professionals 

entrevistats són pedagogs i pedagogues que estan en contacte i fan intervenció amb adolescents 

que tenen conductes de risc. Concretament, se situa cada pedagog/a dins l’àmbit de la Pedagogia 

al qual que pertany en relació amb el seu context d’intervenció i la seva tasca professional (àmbit 

escolar, àmbit social, àmbit cultural i de la comunicació i àmbit laboral). En aquest sentit, l’àmbit 

d’intervenció comú en els tres pedagogs és l’àmbit socioeducatiu, com a àmbit en què es té 

especialment contacte amb adolescents que porten a terme conductes de risc. Així doncs, es tracta 

de professionals que gestionen o treballen en Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) o en 

Centres Oberts.  

 

Amb relació al disseny, la metodologia i l’instrument que guien l’estudi, d’una banda, la recerca 

es basa un disseny no experimental transversal perquè se centra a aprofundir i conèixer la visió 

dels professionals i les estudiants en aquest moment concret. I, per altra banda, contempla una 

metodologia qualitativa que es concreta a través de dos instruments qualitatius: l’entrevista com 

a mitjà per a recollir l’opinió, l’experiència, la visió i les estratègies d’intervenció de professionals 

de la Pedagogia de diferents àmbits i el grup de discussió com a instrument per a exposar i 

conèixer l’experiència d’estudiants de quart de Pedagogia del contacte amb joves que tenen 

comportaments de risc durant el Pràcticum que van realitzar el curs passat. D’aquesta manera, per 

a recollir la visió dels professionals s’ha dissenyat una entrevista de 8 preguntes relacionades amb 

els objectius de la recerca i per a desenvolupar el grup de discussió entre estudiants de Pedagogia 

s’han seleccionat 6 temàtiques concretes que faciliten la recollida i exposició de la seva 

experiència.  
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El motiu pel qual s’han utilitzat el grup de discussió i l’entrevista per a desenvolupar la recerca 

ha estat perquè es tracta de dos instruments qualitatius que possibiliten la recollida d’informació 

que permet saber i entendre quin és l’estat d’opinió entorn el tema investigat. Concretament, s’ha 

triat el grup de discussió per l’oportunitat que ofereix de compartir experiències i visions entre 

les estudiants de Pedagogia i l’entrevista pel tracte personal i la possibilitat de fer preguntes 

obertes als professionals.  

 

La finalitat, per tant, d’utilitzar els dos instruments qualitatius especificats ha estat obtenir 

resultats adients que permetin analitzar la importància de l’autoestima dels adolescents amb 

conductes de risc, recollir estratègies d’intervenció amb aquests adolescents, conèixer com s’està 

treballant amb els joves que presenten aquest tipus de comportaments i exposar la visió i les eines 

de les quals disposen els pedagogs i futurs professionals de la Pedagogia per a acompanyar i 

treballar amb aquests adolescents.  

 

3.3. Procediment de la recerca 

El procediment emprat per a dur a terme la recerca ha constat de dues fases. Una primera fase de 

recerca de pedagogs que fan o han fet acompanyament a adolescents amb conductes de risc i 

d’establir-hi contacte. Al mateix temps, en aquesta primera fase del procediment, també es fa una 

recerca d’estudiants de quart de Pedagogia que han estat en contacte amb joves i han viscut en 

primera persona com es dona resposta a diferents comportaments de risc durant les pràctiques del 

grau. Seguidament, es porta a terme una segona fase en què es defineixen les temàtiques que es 

volen plantejar als estudiants de quart de Pedagogia durant el grup de discussió i es dissenyen les 

preguntes de l’entrevista que es farà als diferents professionals. A més, el procediment de recerca 

també es desenvolupa a través d’una tercera fase on es concreta, amb els estudiants de quart i els 

professionals seleccionats per a l’estudi, la data i l’horari en què es duran a terme les entrevistes 

amb cada pedagog/a i el grup de discussió. Finalment, dutes a terme les entrevistes i fet el grup 

de discussió, el procediment consta d’una fase final de recollida i anàlisi de les dades obtingudes 

i d’establir conclusions en relació amb els objectius plantejats i a la temàtica de recerca que guia 

l’estudi.  
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4. RESULTATS DE LA RECERCA  

 
En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts de la recerca duta a terme. Concretament, 

l’apartat es divideix en dues parts: una primera part on mitjançant una taula es recull l’experiència 

i les visions argumentades durant el grup de discussió de les estudiants de quart de Pedagogia i 

una segona part on s’exposen les respostes recollides de les entrevistes realitzades als 

professionals de la Pedagogia.  

 

4.1. Resultats del grup de discussió  

A continuació es presenta la taula 1 de recollida i resum de les concepcions, visions i experiències 

recollides més significatives per a l’estudi a partir del grup de discussió, ja que la taula de recollida 

completa del grup de discussió es pot trobar als annexos (Annex 1) . Concretament, s’ha dut a 

terme amb 3 estudiants de quart de Pedagogia que van dur a terme el seu Pràcticum, durant el 

curs passat, als centres següents:  

➢ Estudiant 1: Anahí Barrow  

o Pràcticum realitzat a: Institut Torres i Bages d’Hospitalet de Llobregat. 

 

➢ Estudiant 2: Nerea Galeote  

o Pràcticum realitzat a: Institut La Plana de Vic. 

 

➢ Estudiant 3: Maria Megías  

o Pràcticum realitzat a: PFI Escola Pia de Salt.  

 

A la taula també hi figura una breu contextualització del Pràcticum de cada estudiant i les 6 

temàtiques plantejades durant el grup de discussió, que són les següents:  

❖ Temàtica 1: Què enteneu per conducta de risc? Podríeu posar-ne exemples en funció 

del que vau viure als centres on vau realitzar el vostre Pràcticum?    

  

❖ Temàtica 2: Actuació per part dels professionals i resposta als comportaments de risc 

des dels centres on vau fer les pràctiques. Creieu que és important com mirem aquests 

adolescents?     

         

❖ Temàtica 3: Relació que penseu que té l’autoestima i les creences negatives entorn un 

mateix amb els comportaments de risc, a través de la vostra experiència a les pràctiques.  

 

❖ Temàtica 4: Creieu que actualment s’intenta canviar la conducta de risc d’un adolescent 

a través d’allò que es veu? O que el focus d’intervenció vol entendre què hi ha rere un 

comportament de risc determinat?  
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❖ Temàtica 5: En què creieu que pot ajudar el treball de la gestió emocional i l’autoestima 

a aquests adolescents?  

 

❖ Temàtica 6: Què creieu que pot aportar el pedagog pel que fa al treball, la intervenció 

i l’acompanyament a aquests adolescents?  

 

Taula 1. Resum de les principals opinions manifestades per les estudiants de quart de Pedagogia.  

 
 

 

Temàtiques 

 plantejades 

 

Estudiant 1: 

Anahí Barrow 

(Institut Torres i Bages) 

 

 

Estudiant 2: 

Nerea Galeote 

(Institut la Plana de Vic) 

 

Estudiant 3: 

Maria Megías 

(PFI Escola Pia de Salt) 

 

Abans de 

començar: 

Breu 

contextualització 

del seu Pràcticum 

(com eren els 

joves del vostre 

centre?) 

 

 

- Pràctiques a l’Institut Torres 

i Bages d’Hospitalet de 

Llobregat (centre qualificat 

d’alta complexitat).  

 

- Va estar amb tres 

professionals: una 

psicopedagoga i dues 

treballadores socials. 

 

- Gran quantitat d’alumnat 

d’origen immigrant, perfil 

socioeconòmic molt baix, 

molts casos vinculats a 

conductes sexuals de risc, a 

dinàmiques de consum de 

drogues...  

 

- Pràcticum fet a l’Institut La 

Plana de Vic 

(centre qualificat d’alta 

complexitat i profundament 

segregat). 

 

- Va estar amb la tutora de 

pràctiques que era  

psicopedagoga i s’ocupava de 

l’orientació psicopedagògica.  

 

- Alumnat amb nombroses 

conductes disruptives dins les 

aules, casos específics 

vinculats a dinàmiques de 

delinqüència... 

  

 

- Fa les pràctiques al PFI de 

l’Escola Pia de Salt. 

 

- Programa que té una durada 

d’un any escolar i possibilita a 

l’alumnat que no té el graduat 

en ESO obtenir-lo. 

 

- Va estar amb les dues 

professionals que gestionaven el 

programa, que eren docents.  

 

- La majoria de joves eren 

“menes” i molts estaven 

vinculats a comportaments de 

consum i tràfic de drogues o a 

conductes sexuals de risc.  

 

 

 

Temàtica 1: 

Conducta de risc 

 

 

“Comportament de risc és 

aquella conducta que 

comporta un perjudici per la 

mateixa persona o terceres 

persones en qualsevol àmbit 

de la seva vida: sigui psíquic o 

físic”. Són conductes que 

 

“Són aquelles conductes en 

què la persona es posa en 

perill a ella mateixa o al seu 

entorn i en què no té en 

compte les conseqüències 

d’allò que fa”.  

 

“Estic d’acord amb la definició 

de les meves companyes, 

afegiria que a molts joves que 

no tenen un recolzament 

familiar o que no els han posat 

mai límits, els costa veure què 

els convé més o els pot causar 

menys danys i la feina dels 
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solen tenir un origen 

emocional.  

professionals és cabdal per a 

fer-los veure les conseqüències 

de determinades accions”.  

 

 

Temàtica 2: 

Resposta i 

actuació davant 

els 

comportaments de 

risc 

(És important la 

mirada que tenim 

cap a aquests 

adolescents?) 

 

 

- Es tracta al Departament 

d’Orientació del centre i es fan 

atencions individualitzades 

amb l’alumnat.   

 

- S’intenta anar a les raons que 

hi ha rere una determinada 

conducta per planificar la 

intervenció.  

 

- S’intenta assessorar el 

professorat perquè tingui eines 

per tractar i treballar amb 

aquest alumnat dins l’aula.  

 

“És molt important que la 

mirada cap aquests joves 

estigui lliure d’estigmes, 

etiquetes i relacions de causa-

efecte, perquè això determina 

molt quina serà la seva 

conducta i com es veuen a ells 

mateixos”.  

 

 

- Qualsevol conducta de risc 

es tractava a les reunions del 

Departament d’Orientació del 

centre. 

 

- Es feia molt ús del càstig i de 

l’actuació únicament centrada 

en la conducta: al llarg de les 

setmanes hi havia una gran 

quantitat d’incidències i 

expulsions.  

 

“Estic d’acord amb les meves 

companyes en què la mirada 

del professional cap a aquests 

adolescents és molt important. 

A més, quan aquesta mirada es 

negativa i està estigmatitzada, 

els alumnes ho perceben 

ràpidament i això alimenta la 

seva conducta i els genera 

rebuig cap als professionals”.  

 

- Davant una conducta de risc el 

que s’intentava era empatitzar 

molt amb la situació dels 

alumnes i anar desgranant a 

través de preguntes molt 

generals com se sentien i poder-

ne fer un seguiment 

especialitzat.   

 

“La mirada cap a aquests joves 

és cabdal: de fet, en funció de 

com actuaves amb ells s’obrien 

més o menys a tu i sense 

verbalitzar-ho, eren adolescents 

que es trobaven molt sols i de 

seguida que notaven que algú es 

preocupava per ells ho agraïen 

molt i es reflectia en la seva 

conducta”.  

 

Temàtica 3: 

Relació entre 

autoestima i 

conducta de risc 

 

 

- Sobretot es podia identificar 

una actitud de “passotisme” 

per part de la majoria 

d’aquests alumnes quan es 

feien atencions 

individualitzades amb ells.  

 

“Crec que sí, que eren 

alumnes que tenien una 

autoestima molt baixa i 

aquesta actitud de defensa 

 

“Hi havia alumnes que, a 

través de la seva conducta es 

podia identificar que tenien 

una autoestima molt baixa i 

verbalitzaven coses com: per 

què m’he d’esforçar o estar 

tranquil dins l’aula si 

igualment suspendré 

l’assignatura”. El que es podia 

identificar molt eren unes 

creences negatives cap a ells 

 

“A les pràctiques vaig veure que 

molts d’aquells joves tenien 

vides molt complicades i 

motxilles molt carregades, fet 

que va motivar el meu TFG, a 

través del qual he dissenyat un 

programa d’educació emocional 

pels joves del PFI”.  

“Era molt difícil que joves a qui 

els costava molt entendre les 

seves emocions i les dels 
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estava molt vinculada a unes 

creences negatives entorn ells 

mateixos que es manifestaven 

a través de la seva conducta”.  

 

  

mateixos motivades pel fet 

que sentien que no s’esperava 

res d’ells i actuaven, per tant, 

a través d’aquesta creença”.  

 

companys no es barallessin o 

que amb motxilles com les que 

portaven, vinguessin a fer 

simplement matemàtiques, 

català, socials...”.  

 

“Eren joves que tenien 

l’autoestima pels terres, o sigui 

molt baixa, i això es veia 

clarament en la seva manera de 

comportar-se”.  

 

 

 

Temàtica 4: 

Focus 

d’intervenció 

adolescents amb 

comportaments de 

risc 

 

 

“Crec que de manera general 

avui als centres educatius la 

intervenció amb adolescents 

que tenen conductes de risc 

encara es queda molt en la 

superficialitat, en allò que es 

veu i en l’intent de raonar les 

conductes que són d’origen 

emocional”.  

 

“Al centre on vaig fer 

pràctiques s’intentava 

entendre què hi havia rere les 

conductes de risc d’alguns 

alumnes, però després faltava 

un treball posterior amb 

relació a com se sentia 

l’adolescent”.  

 

 

 

 

“A les pràctiques vaig veure 

sobretot que el focus 

d’intervenció es centrava molt 

en aquelles conductes que 

dificultaven el funcionament 

del grup-classe o que posaven 

en perill l’entorn. Es posava el 

focus, per tant, en les 

conductes de risc més evidents 

o conflictives i s’oblidava o es 

deixava de banda aquelles 

conductes que també eren de 

risc en què els adolescents es 

posaven en perill a ells 

mateixos o, per exemple, 

s’aïllaven”.  

 

“Personalment, a les pràctiques 

sí que vaig veure que 

s’intentava incidir en els 

perquès de les conductes de risc 

que duien a terme els joves. Al 

mateix temps, però, em va xocar 

molt identificar problemàtiques 

i conductes de risc amb les 

professionals que no es 

derivaven a serveis externs. A 

vegades vaig tenir la sensació 

que es partia del fet que els 

adolescents només estaven al 

centre un any i que això els 

donava poc marge d’actuació i 

intervenció, fet que em va xocar 

especialment.  

Les dues professionals, a més, 

partien molt de la base que calia 

que els joves volguessin ser 

ajudats per a poder intervenir”.  

 

 

Temàtica 5: 

Treball gestió 

emocional i 

 

“Crec que treballar les 

emocions pròpies amb aquests 

adolescents té un gran impacte 

en la seva conducta, ja que 

 

“Comparteixo el que han dit 

les meves companyes: 

considero que és cabdal. 

Concretament, m’agradaria 

 

“Considero que és bàsic i que el 

treball de la gestió emocional 

amb aquests joves els pot ajudar 

en tots els àmbits de la seva 
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autoestima amb 

els adolescents 

 

 

 

considero que aquesta ve molt 

marcada per les eines 

personals que tenim per a 

gestionar com ens sentim. I 

que aquests adolescents 

puguin entendre què els passa 

i per què els passa els dona 

eines per a gestionar possibles 

situacions de manera 

diferent.” 

destacar que al centre on vaig 

estar hi havia un programa 

d’educació emocional, però 

que quedava plenament 

desconnectat perquè després 

no hi havia un treball de 

continuïtat per a aprofundir-hi. 

Llavors el com ho treballem i 

que sigui veritablement útil 

pels alumnes també és 

important”.  

vida. Quan a les pràctiques vaig 

treballar molt per sobre les 

emocions amb aquests joves per 

a trencar l’hermetisme que 

sovint tenien, vaig notar que a 

poc a poc s’obrien més i això es 

va traslladar a la seva conducta. 

Em vaig adonar que fer aquest 

treball amb ells era molt 

important perquè suposava 

donar-los “llum al final del 

túnel”.  

 

 

Temàtica 6: 

Què pot aportar 

el professional de 

la Pedagogia? 

 

 

- La capacitat de vetllar per les 

persones i el seu benestar.  

 

- Habilitats comunicatives i 

competències tècniques i 

transversals que ens permeten 

despertar, per exemple, el 

pensament crític en els 

adolescents.  

 

- Que partim del fet que 

treballem amb persones i 

podem veure més enllà dels 

seus comportaments.  

 

 

- Creu que hi ha uns valors i 

unes competències 

transversals que van o haurien 

d’anar amb la figura del 

pedagog i que possibiliten 

treballar amb aquests joves: 

l’empatia, el respecte cap a la 

diversitat, la voluntat de voler 

ajudar a les persones, no voler 

jutjar-les... 

 

- Des de la Pedagogia considera 

que podem incidir en molts 

àmbits i ajudar aquests joves des 

d’una visió més àmplia i menys 

específica.  

 

- També destaca la capacitat del 

pedagog d’anar més enllà i no 

quedar-se només amb allò que 

es veu. 

 

 

 

 

 

4.2. Resultats de les entrevistes  

Seguidament, en aquest apartat hi figuren els resultats obtinguts a través de les entrevistes 

realitzades a diferents pedagogs/gues, situats dins l’àmbit d’intervenció de la Pedagogia en relació 

amb la seva tasca professional: 

 

➢ Pedagog/a 1: Jaume Torroella  

o Àmbit professional: Concretament, la seva tasca professional es pot situar als quatre 

àmbits d’intervenció de la Pedagogia com a director de programes de l’Àrea de 
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Serveis a la Comunitat de l’Ajuntament de Vidreres. És precisament en l’àmbit 

socioeducatiu on treballa amb infants i adolescents en situació de risc, perquè està 

vinculat a una UEC, a un Centre Obert i a projectes com l’intercanvi de llibres.  

 

➢ Pedagog/a 2:  Mar Muñoz  

o Àmbit professional: La seva tasca professional i intervenció pedagògica es situa 

dins l’àmbit socioeducatiu de la Pedagogia. Concretament, treballa al Centre Obert 

de Vidreres.   

 

➢ Pedagog/a 3:  Alejandro Beltrán  

o Àmbit professional: Treballa a la UEC PNO de Girona de la Fundació Oscobe. 

D’aquesta manera, la seva intervenció i tasca professional es situa a l’àmbit 

fonamentalment socioeducatiu. Destaca especialment que la seva tasca i intervenció 

amb aquests joves, que porten motxilles molt pesants, va més enllà de la docència i 

del que és pròpiament escolar.  

 

Les opinions recollides a través de les entrevistes realitzades als 3 professionals de la Pedagogia 

en base a la seva experiència intervenint amb adolescents que tenen conductes de risc, es recullen 

i s’organitzen per pregunta plantejada mitjançant la taula 2 que es presenta a continuació. 

Concretament, s’exposen les respostes més significatives, ja que les entrevistes completes es 

poden trobar als annexos (2,3 i 4).  

 

Concretament, les preguntes que han guiat les entrevistes han estat les següents:  

• Pregunta 1: Com definiries una conducta de risc? Creus que n’hi ha que passen més 

desapercebudes que d’altres? 

 

•  Pregunta 2: Consideres que l’adolescència és una etapa d’especial vulnerabilitat al risc? 

Si és així, creus que aquest fet deixa poc marge d’actuació als professionals o al contrari? 

  

• Pregunta 3: Com a professional que treballa amb adolescents que presenten conductes de 

risc, creus que el veritable problema és, per tant, allò que es veu, és a dir, el comportament 

concret que porta a terme? Consideres que la mirada del professional cap a l’adolescent és 

important? Per què? 

 

• Pregunta 4:  Quina relació creus que té l’autoestima d’un adolescent i les creences que té 

sobre si mateix amb el fet que presenti una conducta vinculada a factors de risc? Consideres 
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que les experiències d’èxit i fracàs viscudes per l’adolescent influeixen la seva autoestima? 

Per què?  

 

• Pregunta 5: En una etapa com l’adolescència definida per la seva inestabilitat al món 

emocional, creus que és important posar el focus en les emocions i la gestió dels adolescents? 

Com es pot fer aquest treball i de quina manera fer-ho pot incidir en la conducta d’aquests 

joves? 

 

• Pregunta 6: Quines habilitats i competències consideres que cal tenir per a treballar amb 

adolescents que tenen comportaments de risc? És a dir, què consideres que és imprescindible 

a l’hora d’estar en contacte amb aquests joves?  

 

• Pregunta 7: Actualment, què creus que està fallant a l’hora de treballar i acompanyar els 

adolescents amb conductes de risc?  

 

• Pregunta 8: Quin creus que és el paper del pedagog a l’hora de treballar i acompanyar els 

joves amb comportaments de risc? Què creus i destacaries que pot aportar en aquesta tasca 

com a tret diferencial? 

 

Taula 2. Opinions i arguments més significatius manifestats pels professionals durant les 

entrevistes. 

 
 

 

Preguntes de 

l’entrevista 

 

Pedagog/a 1: 

Jaume Torroella 

(Director de Programes 

Ajuntament de Vidreres) 

 

 

Pedagog/a 2: 

Mar Muñoz 

(Centre Obert Vidreres) 

 

Pedagog/a 3: 

Alejandro Beltrán  

(UEC PNO Girona – Fundació 

Oscobe) 

 

Pregunta 1 

(conducta de risc) 

 

 

“Cal tenir clar que la 

conducta és el símptoma que 

allà hi passa alguna cosa. Per 

tant, no és el problema, sinó 

que la conducta és el que 

veiem i que ens indica que hi 

ha una problemàtica al 

darrere que genera aquell 

comportament (...) aquestes 

conductes que no es veuen 

 

“Per a mi una conducta de risc 

és qualsevol conducta que pugui 

ser perjudicial per la mateixa 

persona que la porta a terme o 

que posi en perill persones del 

seu entorn (...) treballant amb 

adolescents que tenen 

comportaments de risc, t’adones 

que hi ha conductes que són 

més fàcilment identificables que 

 

“Per mi una conducta de risc és 

qualsevol conducta que surt dels 

paràmetres establerts com a 

habituals o que ens alerta que 

alguna cosa no va bé (...) 

concretament, al meu entorn i 

amb els adolescents que 

treballo, sobretot s’hi poden 

identificar gairebé diàriament 

conductes violentes que són 
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tant i no són tan fàcils 

d’identificar com les més 

clàssiques, són els que més 

em preocupen a mi: perquè 

també és un comportament 

de risc veure un jove sense 

cap il·lusió”. 

d’altres, però que això en cap 

cas vol dir que siguin més greus 

ni comportin un perill major per 

la pròpia persona o el seu 

entorn”. 

 

molt evidents, però també hi ha 

conductes que no són tan 

fàcilment identificables i que 

quan vas preguntant o parlant 

amb l’alumne vas veient que 

dins aquell jove està passant 

quelcom que s’està 

exterioritzant en forma de 

conducta de risc”. 

 

 

Pregunta 2 

(marge d’actuació 

dels professionals) 

 

 

“Concretament, sempre tinc 

l’esperança que, si bé és cert 

que com abans millor, mai és 

tard per a intervenir-hi. 

D’aquesta manera, un 

adolescent que està vivint 

tots els canvis que comporta 

aquesta etapa i pot ser ajudat 

té molt més guanyat que un 

adolescent que no. Crec que 

no es tracta que els 

professionals hàgim de dir 

que si arriben a 

l’adolescència amb alguna 

problemàtica ja no hi ha res a 

fer, sinó al contrari”. 

 

 

“No crec però que això ens 

deixi poc marge als 

professionals, sinó que ens 

indica que es tracta d’un 

període vital molt important 

on els adolescents busquen i 

van conformant la seva 

identitat com a adults i per 

aquest motiu cal que hi posem 

una atenció especial i els 

acompanyem durant aquest 

procés”. 

 

 

“No considero que ens deixi 

poc marge d’actuació. De fet, 

penso que tenim molt marge 

d’actuació i que, si no fos així, 

no ens llevaríem cada dia per 

anar a treballar i acompanyar 

aquests joves. Considero que 

els adolescents no són les 

conductes que veiem, sinó que 

és un comporten de 

determinada manera en 

moments concrets, fet que ens 

deixa un gran marge 

d’actuació i com a 

professionals que hi estem en 

contacte, hem de creure en la 

possibilitat de canvi i de 

millora d’aquests joves”. 

 

 

Pregunta 3 

(conducta com a 

focus d’intervenció 

i mirada de 

professional) 

 

 

“Per mi la conducta, com he 

apuntat abans, és el reflex 

d’una problemàtica que la 

genera, és la punta de 

l’iceberg (...) d’aquesta 

manera, els professionals cal 

que posem el focus 

d’intervenció en allò que 

 

“La conducta al final és 

realment un senyal o un 

indicador que està passant 

alguna cosa a l’adolescent que 

la porta a terme, de manera 

que, si només ens fixem en la 

conducta i en el que és 

fàcilment identificable no 

 

“Crec que una determinada 

conducta mai és el problema 

real, sinó que és el símptoma i 

el que ens alerta que està 

passant alguna cosa. De fet, 

crec que aquestes conductes 

que veiem són com humitats 

d’una paret que si només les 
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provoca un determinat 

comportament perquè si 

només intervenim en la 

conducta, que és el taló 

d’Aquil·les del conductisme, 

allò que la motiva sortirà per 

un altre costat i generarà 

nous comportaments”. 

 

“Pel que fa a la mirada dels 

professionals cap als 

adolescents, considero que 

tenim un problema important 

a la secundària, on hi ha 

docents que no estan formats 

per entendre la persona com 

el que és: una persona (...) es 

donen situacions en què es 

jutja i es posa etiquetes com: 

“Aquest adolescent és 

problemàtic” i d’aquí la 

rellevància de poder ajudar 

no només als adolescents 

sinó també als professionals 

que hi estan en contacte per 

tal que els puguin ajudar al 

màxim”. 

 

estem atenent el veritable 

focus del problema (...) la 

mirada del professional cap a 

l’adolescent amb conductes de 

risc crec que és cabdal i 

considero que és molt 

important que estigui lliure 

d’etiquetes i estigmes per 

evitar reforçar i alimentar 

aquests comportaments de 

risc”. 

 

pintem, en un inici la paret ens 

quedarà bé, però si no 

busquem què provoca aquesta 

humitat segurament tornarà a 

sortir”. 

 

“Em sembla que cal tenir 

especialment en compte que 

els alumnes de la UEC venen 

amb unes idees molt arrelades 

i que com a professionals hem 

de contribuir a canviar la seva 

mirada cap a l’exterior en 

molts aspectes, però també la 

mirada que tenen cap a si 

mateixos i, en aquest aspecte, 

és molt important que rebin 

que la percepció que tenim 

d’ells no és negativa perquè no 

els ajudarà gens”. 

  

 

Pregunta 4 

(Relació entre 

autoestima i 

comportament de 

risc) 

 

 

“És cent per cent així, ens 

condiciona i molt. De fet, el 

que fem està condicionat per 

com ens sentim o pel que ens 

creiem que som. Llavors, 

nosaltres com a professionals 

intervenim sobre el ser i 

sobre el sentir, perquè 

aquesta és una correlació 

 

“Una autoestima baixa per part 

d’aquests adolescents sovint 

condiciona la seva conducta i, 

al mateix temps, si es mira rere 

aquest tipus de comportaments 

sovint hi ha unes creences dels 

adolescents i una manera de 

veure’s negativament que es 

manifesten a través de la 

 

“Si, crec que l’autoestima i el 

malestar emocional tenen una 

gran influència en la conducta, 

especialment en els 

comportaments de risc. 

Considero que en les 

conductes que porten a terme 

aquests adolescents es pot 

veure de manera molt clara 
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plenament demostrada: el 

nostre cervell reacciona al 

dolor emocional igual que ho 

fa davant el dolor físic. Per 

tant, és la reacció del cervell 

a aquest dolor emocional el 

que genera unes conductes 

que emmascaren aquesta 

problemàtica de fons” 

 

  

conducta (...) considero que les 

experiències d’èxit i fracàs 

viscudes per l’adolescent hi 

tenen molt a dir perquè li 

deixen una evident empremta, 

però que també té una gran 

influència el grau de 

sensibilitat que tinguin aquests 

joves perquè serà el que 

marcarà com viu i rep 

cadascun d’ells allò que li 

passa,”. 

 

que els hi manca una gestió de 

les emocions i que, moltes 

vegades, no entenen com se 

senten o què els passa i perquè 

els passa. (...) quan hi ha 

quelcom que no els surt bé, es 

veu de manera molt clara que 

se senten molt insegurs, que 

no saben com gestionar la 

frustració que els provoca i 

que de seguida, per la seva 

reacció, es pot veure com ho 

vinculen a un “fracàs”. Es pot 

identificar molt, per tant, en 

aquest adolescents un 

sentiment de no sentir-se 

capaços que porten molt 

arrelat a dins seu”. 

 

 

Pregunta 5 

(Treball gestió de 

les emocions) 

 

 

“Cal destacar que no és fàcil 

treballar les emocions i el 

com se senten els 

adolescents perquè hi estan 

molt poc acostumats (...) la 

intervenció, per tant, amb un 

adolescent en aquesta etapa 

de transició cal plantejar-la 

des de l’acompanyament, des 

del fet de posar-se al seu 

costat, des del comprendre’l, 

però sobretot, que es senti 

comprès i no jutjat. Quan un 

adolescent sent que allò que 

li passa és normal o és de 

rebot a l’edat que té, pot 

començar a reaccionar i 

madurar a partir d’aquesta 

 

“És molt important. De fet, 

crec que una de les coses més 

importants amb aquests 

adolescents i en aquesta etapa 

vital és que sentin que tenen 

un suport emocional: que no se 

sentin sols, que se sentin 

segurs, que poden equivocar-

se i que tenen algú que els pot 

fer un acompanyament (...) i, a 

més, crec que a l’hora 

d’incidir en aquestes 

conductes també és clau 

establir uns límits amb els 

adolescents: moltes vegades 

intentaran saltar-se’ls, però els 

necessiten i en realitat els 

demanen. És molt important 

 

“Crec que hem de fomentar 

l’autoconeixement i ajudar-los 

a entendre per ells mateixos 

què senten i per què senten 

quelcom davant una situació 

determinada (...) considero que 

tenint en compte la motxilla 

que porten molts d’aquests 

alumnes i que sovint no estan 

acostumats als límits, 

necessiten treballar aquesta 

gestió de les emocions que 

senten perquè els ajudarà a 

reaccionar d’una altra manera 

davant una situació concreta i 

els pot donar eines per a no 

explotar i deixar-se portar pel 

que estan sentint en un 
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situació. La intervenció, 

doncs, no és dir-li a 

l’adolescent què ha de fer 

per a superar aquesta etapa, 

sinó acompanyar-lo per si 

necessita quelcom que 

sàpiga que no està sol i que 

allò que li passa és normal”. 

 

que un cop establerts els límits 

s’apliquin les conseqüències 

que se’n deriven, com també 

que els professionals o 

educadors no reforcin aquestes 

conductes negatives”. 

 

determinat moment, que sol 

ser un factor que motiva sovint 

aquest tipus de conductes de 

risc” 

 

 

Pregunta 6 

(Habilitats i 

competències dels 

professionals) 

 

 

“Considero que la més 

important és saber posar-se 

al lloc dels adolescents 

perquè tots hem sigut 

adolescents i, per tant, la 

competència seria aprendre 

del que he après per ajudar a 

aprendre als altres. Això, 

evidentment, ha d’anar 

acompanyat d’unes bones 

competències de 

comunicació i vinculades al 

fet que l’adolescent et 

percebi com a aliat, i no com 

a un element més que et jutja 

(...) que l’adolescent senti 

que el vols ajudar és molt 

important, però també és 

cabdal el grau de coherència 

que hi ha entre el que li dius 

i el que fas. Concretament, 

aquesta darrera és una 

competència de la qual se’n 

parla molt poc i que és molt 

important”. 

 

 

“Considero que a l’hora de 

treballar amb aquests joves és 

imprescindible tenir la 

capacitat de posar-se a la seva 

pell, entendre’ls i que es sentin 

entesos. La capacitat també de 

detectar més enllà del que es 

veu a simple vista perquè els 

comportaments que 

identifiquem mai són el que 

defineixen aquests adolescents 

(...) a més, em sembla que 

tampoc podem perdre de vista 

que estem tractant amb 

persones, que fa poc han 

deixat de ser infants però que 

encara no son adults i, per tant, 

es troben en una etapa de 

transició en què les 

experiències que visquin 

esdevindran cabdals i 

marcaran el seu inici a l’etapa 

adulta”. 

 

 

“És molt important que sigui 

vocacional i que allò que dius 

als adolescents ho creus, 

perquè és quelcom captaran de 

seguida i que influirà en la 

relació que estableixen amb tu 

i també en la seva manera de 

comportar-se. És molt 

important i, encara més amb 

aquests joves, que el 

professional sigui ell mateix 

(...) de la mateixa manera, no 

es pot prescindir d’unes 

competències tècniques i 

d’unes habilitats 

comunicatives i és molt 

important també conèixer el 

recurs, és a dir, com funciona 

una UEC i quin perfil 

d’alumnat t’hi pots trobar. 

També destacaria la capacitat 

de fixar-se amb petits detalls 

que ens poden ajudar a 

entendre’ls, posar-nos al lloc 

dels alumnes i a identificar 

l’origen de moltes conductes 

evidents”. 
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Pregunta 7 

(Què està fallant?) 

 

 

 

 

“Considero que no s’està 

donant rellevància a espais 

educatius com els espais 

joves, els grups d’esplai...A 

totes aquelles activitats que 

puguin generar possibilitat i 

oportunitat als adolescents 

de crear grup, de generar 

conductes dins un entorn 

saludable fent alguna 

activitat social o cultural (...) 

es dona molta importància a 

l’àmbit escolar formal i al 

nucli familiar, però cal tenir 

en compte que després 

l’adolescent necessita i passa 

moltes hores en relació amb 

el seu grup”. 

 

 

“Crec que sovint ens pensem 

que ja estem tractant amb 

persones adultes i donem a 

aquests adolescents certes 

responsabilitats o els fem 

prendre decisions per les quals 

madurativament encara no 

estan preparats. A vegades, 

crec que també s’oblida que 

estem treballant amb persones, 

més enllà del que facin o 

puguin dir. I, al mateix temps, 

considero que hi ha una certa 

por als límits o que són vistos 

de manera negativa: no és que 

no siguin bons pels 

adolescents sinó que sovint el 

que crec que falla és la manera 

d’aplicar-los, perquè en 

aquesta etapa els necessiten 

especialment”. 

 

 

“Em sembla que és molt 

fàcilment identificable una 

desvinculació en l’àmbit més 

escolar entre els centres 

educatius i les famílies dels 

adolescents que són etiquetats 

com a “alumnes conflictius o 

problemàtics” i això fa que 

quedin molt desconnectats, 

apartats o que se sentin 

desemparats. Sovint també 

considero que ens centrem 

només en allò que veiem, és a 

dir, en la conducta i que no 

anem a les veritables arrels del 

conflicte, fet que com 

comentava abans, no els ajuda 

a aprendre com gestionar 

certes situacions que han 

d’afrontar durant el seu dia a 

dia”. 

 

 

Pregunta 8 

Tret diferencial del 

professional de la 

Pedagogia 

 

 

 

“El tret diferencial del 

pedagog és que som 

professionals que alhora 

podem intervenir amb 

l’adolescent, amb els 

professionals que intervenen 

amb aquests joves i també 

pensant i organitzant perquè 

algú pugui executar 

programes, projectes i 

serveis que puguin ajudar a 

aquests adolescents. Per tant, 

com a professionals tenim 

aquesta mirada àmplia de 

 

“Crec que el paper del 

pedagog és fer-los aquest 

acompanyament i que sentin 

que tenen algú que, per molt 

que surtin del camí perquè per 

l’etapa vital que viuen és 

normal, els ajudarà a tornar-hi 

i a no perdre’s (...) el pedagog 

té la capacitat d’incidir i 

ajudar-los en molts àmbits de 

la seva vida i que té la 

capacitat de fer-los aquest 

acompanyament o donar-los 

eines sense dir-los cap on han 

 

“Em sembla que tenim una 

mirada diferent i més àmplia 

respecte d’altres professionals 

(...) crec que el pedagog, tenint 

en compte que pot estar també 

generant el projecte, tinc la 

sensació que quan estem en 

aquesta acció directa tenim 

menys tendència a jutjar les 

persones i la capacitat de veure 

les situacions més des de fora, 

tenint en compte més 

perspectives. A més, crec que 

la Pedagogia toca molts camps 
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poder projectar, incidir en els 

beneficiaris i incidir n els 

professionals”. 

 

d’anar o quines eines han 

d’agafar, sinó que siguin ells 

mateixos qui decideixin”. 

 

diferents i et dona la capacitat 

d’incidir en molts més àmbits 

de la persona”. 
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5. ANÀLISI I DISCUSSIÓ DELS RESULTATS  

 
A continuació s’elabora una anàlisi de les dades recollides a través del grup de discussió amb les 

estudiants de Pedagogia i les entrevistes realitzades a diferents professionals de la Pedagogia, 

basat en els resultats exposats a l’apartat anterior. L’anàlisi de les dades obtingudes es divideix 

en tres parts: una primera part en relació amb la visió de les estudiants de Pedagogia i els resultats 

del grup de discussió, una segona part pel que fa a les dades recollides a través de les entrevistes 

i d’exposició de la visió dels professionals de la Pedagogia i, seguidament, s’elabora una anàlisi 

relacionant els resultats obtinguts dels dos instruments qualitatius emprats per a desenvolupar 

l’estudi. Concretament, l’anàlisi feta a partir de la informació obtinguda es basa en els objectius 

de la recerca i parteix dels aspectes presentats al marc teòric del treball.  

 

5.1. Visió de les estudiants de Pedagogia  

D’acord amb els resultats qualitatius recollits a la taula 1 de l’apartat anterior, a través del grup 

de discussió, es poden identificar més punts comuns que divergents en les visions argumentades 

de les estudiants de Pedagogia pel que fa al tracte i la intervenció amb adolescents que tenen 

conductes de risc i la importància de treballar la seva autoestima.  

Seguidament, es presenta la taula 2 on figuren els principals arguments comuns i divergents 

compartits per les 3 estudiants de Pedagogia a partir de l’experiència que van viure al llarg de les 

pràctiques del grau.  

 

Taula 3. Principals punts comuns i divergents en les opinions i experiències de les estudiants de 

quart de Pedagogia durant el grup de discussió. 

 
 

Principals punts comuns 

 

 

Principals punts divergents 

 

- Els comportaments de risc són aquells que posen en perill 

o perjudiquen la mateixa persona o el seu entorn en 

qualsevol àmbit de la seva vida, sigui a nivell físic o psíquic.  

 

- El fet d’intentar donar resposta a determinades conductes 

de risc únicament a través del càstig en forma d’expulsió o 

incidència, sovint el que aconseguia era alimentar aquestes 

conductes. 

 

- Hi ha conductes de risc que passen més desapercebudes, 

sobretot aquelles que no perjudiquen terceres persones o a 

 

- La relació entre autoestima i comportament de risc la van 

veure a través de conductes diferenciades: una d’elles en una 

actitud d’indiferència o “passotisme” per part de determinats 

alumnes, una altra estudiant ho va identificar en adolescents 

que expressaven que sentien que ningú esperava res d’ells i 

l’alumne que va fer les pràctiques al PFI de l’Escola Pia de 

Salt, ho va veure sobretot en l’hermetisme dels joves que 

formaven part del programa. 

 

- Una d’elles comenta que, al centre on va fer pràctiques, es 

posava molt més el focus en aquelles conductes de risc que 

dificultaven el funcionament d’un grup-classe o que posaven 
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l’entorn. Consideren que són les més difícils de detectar i 

que s’escapen, moltes vegades, del focus d’intervenció. 

 

- El treball de les emocions i l’autoestima amb aquests joves 

es veu clarament reflectit en el seu comportament i és bàsic 

perquè entendre què els passa, com es perceben i com se 

senten els pot donar eines per a gestionar possibles 

situacions d’una altra manera. 

 

- La mirada del professional cap a aquests adolescents és 

molt important perquè si és negativa o estigmatitzada 

repercuteix en la conducta dels adolescents i la reforça. 

 

- Als tres centres, la intervenció amb els adolescents que 

tenen conductes de risc, malgrat que va als perquès dels 

comportaments, es queda molt en la superficialitat. 

 

- El pedagog, a l’hora de treballar amb aquests joves, té com 

a tret diferencial el fet que disposa d’una mirada més àmplia 

i d’entendre que, més enllà identificar determinats 

comportaments, treballa amb persones que sovint necessiten 

ajuda i acompanyament. 

 

en perill l’entorn, oblidant a vegades aquelles conductes a 

través de les quals un alumne es posava en perill a si mateix 

o s’aïllava. A més, a diferència de les seves companyes, 

destaca especialment que es feia molt ús de les incidències i 

les expulsions a l’hora de tractar amb aquests adolescents. 

 

- Només una d’elles destaca l’assessorament professional a 

l’hora de treballar amb adolescents que tenen conductes de 

risc: exposa que a l’institut de secundària on va fer les 

pràctiques des del Departament d’Orientació s’intentava 

mantenir als docents informats de les conductes de risc 

identificades i de com tractar amb aquests adolescents dins 

les aules. 

 

 

Tal com s’exposa a la taula 3 presentada, en la majoria d’arguments presentats per les estudiants 

de Pedagogia hi ha punts de vista comuns. D’una banda, a través del grup de discussió les alumnes 

de quart de Pedagogia estan d’acord en el fet que, a través del que van viure a les pràctiques i els 

comportaments que van identificar, les conductes de risc són aquelles que perjudiquen o posen 

en perill la persona en qualsevol àmbit de la seva vida o el seu entorn, sigui a nivell físic o psíquic 

i que estan vinculades al món emocional. A més, malgrat que van fer les pràctiques en centres 

diferents, quan van exposar exemples de conductes de risc que havien vist o identificat en els 

adolescents van coincidir i fer referència a comportaments vinculats a factors de risc similars com 

el consum reiterat de drogues, les conductes sexuals de risc, l’aïllament per part d’alguns alumnes 

i comportaments violents o vinculats a la delinqüència.  

 

Un altre apunt important és que també van estar d’acord en el fet que hi ha conductes que són de 

risc, però que sovint passen més desapercebudes. De fet, tal com es recull al marc teòric de 

l’estudi, és considerada conducta de risc tot comportament que perjudiqui el benestar de la 

persona i que es desvinculi d’una valoració de les conseqüències posteriors. Així doncs, 
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coincideixen que sovint es posava el focus i s’intervenia en aquelles conductes més fàcils 

d’identificar o que perjudiquen l’entorn, concretament parlen dels grups-classe, deixant a un 

segon pla conductes també de risc que posaven en perill al mateix adolescent.  

 

Pel que fa als objectius de la recerca i al tema principal de l’estudi assenyalen que, d’acord amb 

el que van viure a les pràctiques, autoestima i comportament van molt lligats. Estan d’acord que 

a través del comportament de determinats adolescents es podien identificar tot un seguit de 

creences vinculades a no sentir-se capaços o a tenir una imatge negativa d’ells mateixos que es 

reflectia, per tant, en la seva manera de comportar-se. Per aquest motiu, comparteixen la visió que 

treballar aquesta valoració d’un mateix i la gestió emocional és bàsic amb els adolescents que 

presenten conductes de risc perquè els pot ajudar a entendre què els passa i perquè els passa i, 

d’aquesta manera, reaccionar diferent davant possibles situacions futures.  

 

A més, consideren que la mirada del professional cap als joves que tenen conductes de risc és 

molt important. Comparteixen la visió que ha de ser una mirada lliure d’estigmes perquè serà 

determinant a l’hora d’establir un vincle amb l’adolescent i per a no alimentar la seva conducta. 

Tanmateix, un tret a destacar i comú en l’experiència de les tres estudiants és que, en la intervenció 

amb aquests joves, des dels centres on van fer les pràctiques s’intentava veure què hi havia rere 

aquestes conductes per tal de comprendre-les i empatitzar amb els alumnes. Però, al mateix temps, 

coincideixen què després aquesta tasca es quedava en la superficialitat perquè sovint no es feia 

un treball posterior amb aquests perquès. És a dir, les estudiants de Pedagogia comenten que si es 

detectava que la conducta de risc tenia un origen emocional, als tres centres hi faltava una 

intervenció posterior centrada a apaivagar aquest possible malestar emocional de l’adolescent, 

per exemple.  

 

També és especialment rellevant el fet que, a l’hora de destacar un tret diferencial del pedagog i 

el que pot aportar la Pedagogia en el treball i la intervenció amb aquests adolescents, estan d’acord 

principalment en dos aspectes clau: en primer lloc, destaquen la mirada àmplia del professional 

de la Pedagogia i la seva capacitat d’intervenir en diferents àmbits de la persona i, en segon lloc, 

l’habilitat de detectar allò que pot passar desapercebut i anar més enllà del que es veu a simple 

vista.  

 

En la visió, per tant, de les estudiants de quart de Pedagogia s’hi pot identificar que van dur a 

terme les pràctiques del grau en centres diferents amb alguns punts divergents en la manera de fer 

com el fet de funcionar més o menys a través de sancions amb els adolescents que tenien 

conductes de risc (fonamentalment incidències i expulsions), el fet de comptar o no amb activitats 

o programes d’educació emocional (tot i que exposen que estaven desconnectats de la realitat dels 

alumnes) o bé, que algun dels centres intentés assessorar el professorat a l’hora de treballar amb 
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aquests joves respecte als altres centres on comenten que no es feia aquest assessorament als 

docents. Però, malgrat això, cal destacar que les tres estudiants, a l’hora d’estar en contacte amb 

adolescents que tenien conductes de risc van viure una experiència similar que els ha permès, 

concretament al grup de discussió dut a terme, compartir visions sobretot en els punts claus de 

l’estudi com: la relació existent entre autoestima i comportament de risc, la importància 

d’enfortir-la i treballar la gestió emocional amb aquests joves, la rellevància de la mirada del 

professional i el fet de coincidir en els trets diferencials que consideren que fan del pedagog un 

professional que pot acompanyar i ajudar als adolescents que presenten conductes de risc.  

 

 

5.2. Visió dels professionals de la Pedagogia  

Pel que fa a la visió dels professionals de la Pedagogia recollida a través de les entrevistes, també 

es poden identificar punts comuns i punts divergents en els arguments més significatius exposats 

mitjançant la taula 2 presentada a l’apartat de resultats de la recerca.  

 

D’una banda, coincideixen en un aspecte cabdal per a l’estudi desenvolupat i recollit al marc 

teòric de la recerca. Comparteixen la visió que la conducta de risc és el símptoma, un senyal o un 

indicador que li passa alguna cosa a l’adolescent que la porta a terme a través d’afirmacions com 

“és el reflex d’una problemàtica, és la punta de l’iceberg” (Jaume Torroella) o bé  “una 

determinada conducta de risc mai és el problema real sinó que és el símptoma que ens alerta que 

està passant alguna cosa” (Alejandro Beltrán). Aquesta afirmació també els porta a coincidir i 

estar d’acord que si la intervenció amb aquests adolescents només té en compte en allò que es 

veu, és a dir, el comportament de risc identificat no s’està atenent el veritable focus del problema 

afirmant que “les conductes que veiem són com humitats d’una paret que si només les pintem, en 

un inici la paret ens quedarà bé, però si no busquem què provoca aquesta humitat segurament 

tornarà a sortir”. Coincideixen, per tant, en què intervenir únicament en la conducta de risc que 

veiem, farà que allò que l’està motivant generi nous comportaments de risc.  

 

Per altra banda, els pedagogs entrevistats també comparteixen la visió que, com a professionals 

que treballen amb adolescents en risc, la mirada que tenen cap als joves amb qui estan en contacte 

és molt important. Sobretot, destaquen que és cabdal que la mirada no sigui negativa i estigui 

lliure de judicis argumentant que “per evitar reforçar i alimentar aquests comportaments és molt 

important que la mirada del professional estigui lliure d’etiquetes o estigmes” (Mar Muñoz) o bé, 

destacant que “és molt important que els adolescents rebin que la percepció que tenim d’ells no 

és negativa perquè això no els ajudarà a canviar la mirada negativa que tenen sobre elements del 

seu entorn i sobre ells mateixos” (Alejandro Beltrán).  

 



Zoe Arnau Fernández 

Treball Final de Grau de Pedagogia 

Universitat de Girona 

 38 

Fent referència al tema central de la recerca elaborada també podem identificar un acord entre els 

professionals, ja que, destaquen la relació existent entre l’autoestima i les conductes de risc. 

Consideren que rere els comportaments de risc sovint s’hi pot identificar una manera negativa de 

percebre’s i veure’s per part d’aquests adolescents que es manifesta en la seva conducta. 

Concretament, exposen que “el que fem està condicionat per com ens sentim o pel que creiem 

que som” (Jaume Torroella) com també que “es pot identificar en  aquests adolescents un 

sentiment de no sentir-se capaços que porten molt arrelat a dins seu” (Alejandro Beltrán). La 

informació recollida mitjançant les entrevistes permet veure, per tant, que existeix un acord entre 

els tres professionals pel que fa a la correlació científicament demostrada i recollida al marc teòric 

de la recerca entre la conducta i la valoració d’un mateix, les creences mitjançant les quals ens 

definim i les emocions que sentim.  

 

És a través de la defensa d’aquesta correlació existent entre conducta i el que sentim o com ens 

definim a nosaltres mateixos, que els professionals de la Pedagogia coincideixen en la rellevància 

de treballar la gestió emocional amb els adolescents que presenten comportaments de risc 

diversos. Argumenten que “en aquesta etapa vital és molt important que sentin que tenen un 

recolzament emocional: que no se sentin sols, que se sentin segurs, que poden equivocar-se i que 

tenen algú que els pot fer un acompanyament” (Mar Muñoz). Destaquen, a més, la importància 

que la intervenció amb l’adolescent es plantegi des de l’acompanyament, vetllant perquè se senti 

comprès i no jutjat perquè “quan un adolescent sent que allò que li passa és normal, pot començar 

a reaccionar i madurar a partir d’aquesta situació” (Jaume Torroella). A més, també estan d’acord 

que a l’hora d’intervenir amb aquests joves és clau l’establiment d’uns límits que sovint estan poc 

acostumats a tenir i que intentaran saltar-se, però que en realitat necessiten i demanen.  

 

En relació amb la figura professional que treballa i està en contacte amb adolescents que tenen 

comportaments de risc, sobretot coincideixen que hi ha unes competències tècniques i unes 

habilitats comunicatives que no es poden obviar, però al mateix temps comparteixen la visió que 

és cabdal tenir la capacitat de posar-se a la pell d’aquests joves, de ser un mateix i coherent amb 

el allò es fa i se’ls diu i la capacitat de detectar allò que a simple vista pot passar desapercebut. 

Més concretament, estan d’acord que el tret diferencial que pot aportar el pedagog/a en la tasca 

d’acompanyament als joves amb conductes de risc és que disposa d’una mirada més àmplia 

respecte d’altres professionals. És a dir, un dels arguments que comparteixen és que el pedagog 

“té aquesta mirada àmplia de poder projectar a través de l’organització de programes, de poder 

incidir en els adolescents i també en els professionals que hi treballen” (Jaume Torroella). I que, 

per tant, és a través d’aquesta mirada àmplia i del fet que la Pedagogia es concreta en un diferents 

camps que estan d’acord amb el fet que “el pedagog té la capacitat d’incidir i ajudar aquests 

adolescents en molts àmbits de la seva vida”.  
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Tenint en compte que hi ha molts arguments recollits que exposen l’acord entre professionals en 

molts aspectes contemplats en la recerca desenvolupada, també hi ha alguns punts divergents o 

que només han estat destacats especialment per un dels tres pedagogs/gues entrevistats. Sobretot, 

en la pregunta que més divergeixen les seves respostes és en la de què consideren que està fallant 

a l’hora d’intervenir i tractar actualment amb els adolescents que tenen conductes de risc. Entre 

els diferents arguments presentats pels professionals hi trobem el fet que un d’ells destaca la no 

continuïtat en els recursos d’atenció als adolescents i que no es dona rellevància a espais educatius 

com els grups d’esplai on es creen oportunitats de crear grup, vincles i conductes en entorns 

saludables. Un altre argument presentat és que el que està fallant és la por generalitzada a 

l’aplicació de límits, ja que, no és que no siguin necessaris o tinguin un impacte negatiu en els 

adolescents, sinó que exposa que els necessiten i el que falla és la manera d’aplicar-los. Al mateix 

temps, el darrer professional entrevistat destaca que sovint hi ha una important desvinculació 

entre els centres educatius i les famílies dels adolescents que són etiquetats com a “alumnes 

conflictius” i això fa que quedin molt desconnectats, apartats o que es sentin desemparats. 

 

Tanmateix, es considera rellevant destacar que només un professional exposa la importància de 

tenir en compte, a l’hora d’intervenir amb els adolescents, no només les experiències d’èxit i 

fracàs que pugui haver viscut sinó també el seu grau de sensibilitat que marcarà profundament 

com rep, processa i gestiona allò que li passa i allò que sent.  

 

D’aquesta manera, a través de les opinions recollides a través de les entrevistes, el que es pot 

identificar i que esdevé especialment rellevant per la recerca, és que els professionals estan 

d’acord en la relació existent entre autoestima, creences negatives i comportament, en la 

importància de fer un acompanyament als joves amb conductes de risc, ajudar-los a gestionar les 

seves emocions i en el convenciment que el pedagog disposa de competències específiques que 

pot aprofitar especialment a l’hora de treballar amb joves que presenten comportaments vinculats 

a factors de risc.  

 

5.3. Anàlisi conjunt dels resultats obtinguts  

Un cop presentades i analitzades les visions de les estudiants de quart de Pedagogia i els pedagogs 

entrevistats per separat, hi ha tot un seguit d’aspectes compartits vinculats als objectius de la 

recerca i que són rellevants per a la temàtica d’estudi, que es considera important destacar a 

continuació.  

 

En primer lloc, a través del grup de discussió s’ha pogut constatar que, malgrat fer les pràctiques 

en centres diferenciats, les tres estudiants de Pedagogia van viure una experiència personal que 

els ha portat a coincidir en molts punts pel que fa a la intervenció amb adolescents que tenen 

conductes de risc. Però, a més, relacionar les seves visions amb les dels professionals entrevistats 
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permet exposar que, a través del contacte amb aquests joves, la relació dels comportaments de 

risc amb l’autoestima és fàcilment identificable. De fet, professionals i estudiants coincideixen  

que molts d’aquests adolescents tenen unes creences negatives molt arrelades, a través de les 

quals es defineixen i que es manifesten a través de la manera de comportar-se.  

 

És per això que, tenint en compte que la finalitat principal de l’estudi és exposar la correlació 

entre el comportament de risc i l’autovaloració de l’adolescent, el que es pot constatar a través de 

les dades recollides és que esdevé molt important que la intervenció es plantegi tenint en compte 

aquesta relació existent. De fet, un dels aspectes més rellevants extret de les visions recollides és 

la importància que donen els professionals i les estudiants a la necessitat de separar la conducta 

de risc de l’adolescent que la porta a terme. Així doncs, es pot destacar el consens exposat pel que 

fa a intervenir amb aquests joves posant el focus en identificar i treballar entorn el que origina la 

conducta de risc i no en el comportament identificat, per tal de no contribuir a reforçar aquest 

tipus de conductes. Tanmateix, a través de la informació recollida es pot exposar que la mirada 

del professional cap als adolescents amb conductes de risc també pot contribuir a alimentar 

aquests comportaments si és negativa i no es desvincula d’etiquetar aquests joves.  

 

Recollint especialment la informació aportada al marc teòric de la recerca entorn la vinculació 

entre el component conductual i el component afectiu i el fet que no es pot separar el que sentim 

de la nostra manera de pensar i comportar-nos, les visions dels professionals i les alumnes de 

Pedagogia destaquen que la intervenció amb els joves que tenen conductes de risc s’ha de 

plantejar fonamentalment des de l’acompanyament i des del treball de la gestió emocional. 

D’aquesta manera, exposen la importància que l’adolescent se senti comprès i tingut en compte, 

però també que se l’acompanyi en el procés d’autoconèixer-se, d’acumular experiències que 

l’ajudin a sentir-se capaç i a identificar què sent i perquè ho sent, possibilitant així que tingui 

recursos per a gestionar i decidir com reacciona davant una situació determinada.  

 

En la tasca d’acompanyament a aquests joves amb conductes de risc, en les visions tant dels 

pedagogs/gues com de les estudiants de Pedagogia, es fa valer especialment la capacitat del 

professional de la Pedagogia d’incidir en diferents àmbits que afecten aquests adolescents des 

d’una mirada àmplia que permet ajudar-los, assessorar els professionals que hi estan en contacte 

i dissenyar programes i projectes per aquests joves en espais i entorns saludables que esdevinguin 

oportunitats d’aprenentatge. A més, mitjançant els instruments qualitatius emprats a la recerca, 

també es destaca la figura del pedagog com a professional que hi té molt a dir en la intervenció 

amb adolescents que tenen comportaments de risc també perquè compta amb una mirada que es 

desvincula d’emetre judicis, preventiva i que es fixa en allò que pot passar desapercebut a simple 

vista.  
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6. CONCLUSIONS DE LA RECERCA  

 
Desenvolupada la recerca presentada i analitzats els resultats obtinguts, en aquest apartat es fa un 

balanç del procés de la investigació duta a terme, dels resultats obtinguts i de la significativitat de 

l’estudi presentat.  

 

En un primer terme, es considera important destacar que l’aproximació teòrica aportada ha guiat 

tot el procés de recerca i ha servit per a decidir quines temàtiques era més rellevant tractar al grup 

de discussió amb les alumnes de Pedagogia i per a dissenyar les preguntes de les entrevistes 

realitzades als professionals de la Pedagogia. I, en un segon terme, és a través de la fonamentació 

teòrica exposada i els resultats qualitatius obtinguts que es poden destacar les principals 

aportacions significatives de la recerca, d’acord amb els objectius plantejats a l’inici de la 

investigació.  

 

D’una banda, finalitzada la recerca es pot concloure que, el treball sobre les creences mitjançant 

les quals ens definim i entorn l’autoestima ha d’ocupar un primer pla en la intervenció amb els  

adolescents que presenten conductes de risc. Uns joves que, com qualsevol adolescent, necessiten 

viure experiències d’èxit, sentir-se recolzats, escoltats i capaços de resoldre les possibles 

situacions que se’ls presentin durant aquesta etapa vital sentint que tenen el control per a prendre 

decisions. Tal com s’ha recollit a través de les visions compartides entre pedagogs/gues i 

estudiants de Pedagogia, els adolescents necessiten sentir-se acompanyats, capaços, segurs i 

necessiten sentir que les conductes d’origen emocional que només posen pes en “l’ara” no són la 

seva única sortida. D’aquesta manera, és necessari que la intervenció que es plantegi per a 

acompanyar aquests adolescents parteixi del fet que una cosa és el que som i una altra com ens 

comportem i que les persones som abans que racionals, emocionals (David Bueno, 2018). Des 

d’aquesta perspectiva i d’acord amb les evidències aportades a l’aproximació teòrica entorn el fet 

que l’autoestima pot detectar-se en una persona a través del que fa i com ho fa (García, 2013), la 

intervenció amb aquests joves no pot obviar que ens comportem en funció del que sentim i com 

creiem que som. De manera que, esdevé cabdal ajudar als adolescents a entendre que no es 

defineixen pel que fan i a comprendre què senten i perquè ho senten quan es comporten d’una 

determinada manera, en comptes d’intentar canviar la seva conducta únicament mitjançant les 

incidències o les expulsions.  

 

Al mateix temps, els resultats obtinguts a través de la investigació que s’ha elaborat també posen 

èmfasi en el fet que, ajudar als adolescents que tenen aquest tipus de conductes a canviar la manera 

com es veuen a sí mateixos, demana ser molt curosos en com els mirem i veiem com a 

professionals. Es destaca que difícilment els podrem ajudar a reforçar la seva autoestima des de 

l’empatia i el suport si els etiquetem o ens continuem referint a aquests adolescents a través 
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d’expressions com “és conflictiu” o bé “aquest alumne no pot estar dins de l’aula i no s’hi pot fer 

res”. De fet, un dels aspectes més recollits tant a través del grup de discussió com mitjançant les 

entrevistes ha estat que, malgrat que l’assumpció de riscos es troba associada per definició a 

l’etapa de l’adolescència (Funes, 2008), el marge d’actuació que tenim amb aquests adolescents 

és molt gran. De manera que, també esdevé cabdal que els professionals que hi treballem siguem 

els primers que creiem en les possibilitats, capacitats i habilitats d’aquests adolescents: d’una 

banda, perquè si no ho fem, ho notaran de seguida i, per altra banda, perquè no canviar primer la 

nostra mirada com a professionals ens porta a reforçar sovint aquests comportaments vinculats a 

factors de risc.  

 

D’acord amb el que s’ha exposat a l’aproximació teòrica de la recerca en relació amb la 

hiperreactivitat de l’amígdala de l’adolescent i el pes que tenen les emocions a en aquesta etapa 

vital (Timoneda, 2008), els professionals de la Pedagogia i les estudiants també han fet referència 

a la importància de treballar les emocions amb aquests joves perquè guien la manera que tenen 

de comportar-se i expliquen l’origen de moltes de les seves conductes.  

 

Tanmateix, un aspecte fonamental i que ha orientat la recerca desenvolupada ha estat fer valdre 

que, en aquesta tasca d’ajudar als adolescents amb conductes de risc a canviar la mirada que tenen 

d’ells mateixos, el pedagog hi té un paper clau perquè, a més, pot contribuir a canviar la mirada 

de professionals, familiars i docents que, tal com s’ha especificat al llarg de la recerca, poden 

alimentar, a vegades sense saber-ho, aquest tipus de conductes.  

 

D’aquesta manera, a través dels arguments presentats es pot concloure que la recerca duta a terme 

ha assolit els objectius inicialment plantejats. Malgrat això, és important destacar les limitacions 

de la investigació realitzada i els aspectes principals susceptibles de millora. D’una banda, per 

tant, cal tenir present que tant la mostra de les estudiants de quart de Pedagogia com dels 

professionals entrevistats ha estat força reduïda i que, comptar amb més visions, experiències i 

opinions, segurament hauria enriquit la recerca desenvolupada aportant més perspectiva i 

elements d’anàlisi. Per altra banda, en aquest apartat de la recerca tampoc es vol obviar que hi ha 

professionals d’altres disciplines que també estan en contacte i treballen amb adolescents que 

presenten conductes de risc i que, per tant, també hauria pogut ser interessant recollir la seva visió 

i experiència professional. Així doncs, tenint en compte aquesta darrera aportació, es considera 

important destacar que no s’ha desenvolupat la recerca menystenint la tasca d’altres professionals 

ni s’ha obviat que la seva perspectiva podria haver enriquit la investigació, sinó que s’ha dut a 

terme tenint com a objectiu valorar una figura com la del pedagog/a, que sovint es troba poc 

situada, desconeguda i diluïda dins els equips de professionals.  
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7. APORTACIÓ AL BAGATGE DE LA PEDAGOGIA 

 
La recerca educativa desenvolupada esdevé d’interès pel bagatge de la Pedagogia, ja que, en un 

primer terme, posa en relleu la figura del pedagog. Una figura que, al llarg del grau he pogut veure 

com, a causa de la seva capacitat d’incidència, intervenció i desenvolupament en diferents àmbits, 

sovint queda invisibilitzada o diluïda. Es podria dir que aquest és un dels aspectes més negatius 

del fet que la Pedagogia tingui tantes especialitats, però si posem el focus en els positius, tal com 

es recull a la recerca desenvolupada, aquest fet ens dona un ampli marge d’actuació a l’hora de 

treballar amb adolescents que tenen conductes de risc. A més, al llarg de la investigació també es 

fa referència a competències tècniques i transversals molt lligades a la disciplina de la Pedagogia 

i a la professió de pedagog, que considero que reforcen molts dels aspectes que personalment 

m’emporto al llarg dels quatre anys que he cursat aquests estudis.  

 

Per altra banda, l’estudi dut a terme, permet entendre la rellevància que té l’autoestima, les 

creences sobre el jo i el desconeixement de com gestionar les emocions pròpies per part dels 

adolescents amb conductes de risc, tal com s’ha destacat a través de l’experiència de les estudiants 

de Pedagogia i en la visió dels professionals. I d’aquesta manera, aporta al bagatge de la 

Pedagogia pautes d’intervenció amb aquests joves especialment rellevants: La necessitat de 

treballar-hi tenint en compte que la conducta mai és el veritable problema i, per tant, des de la 

rellevància d’anar més enllà del que es veu a simple vista. Com també la importància de plantejar 

la intervenció amb aquests adolescents des de l’acompanyament. Plantejar-la, per tant, des de 

l’òptica d’ajudar-los a entendre que el que els passa és normal i a comprendre com se senten per 

tal que puguin madurar i saber com afrontar d’una altra manera, una possible situació futura, des 

de l’èxit tenint ells mateixos el control.  

 

En definitiva, com a aportació al bagatge de la Pedagogia, aquest treball contribueix i pretén 

generar un canvi de mirada respecte el fet que les conductes de risc no defineixen els adolescents 

que les porten a terme i destacant la necessitat de plantejar la intervenció amb aquests joves des 

d’aquesta visió. Però, a més, fent valer també el paper del pedagog, no només a l’hora de fer un 

acompanyament a aquests joves sense jutjar-los, sinó també assessorant als professionals que hi 

estan en contacte i que, sovint no tenen les eines o desconeixen com poden fer-los aquest 

acompanyament.  
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9. ANNEXOS  

 

9.1. Annex 1: Taula 1 completa  

En aquest apartat hi figura la taula 1 de recollida de totes les opinions i experiències de les 

estudiants de quart de Pedagogia a través del seu Pràcticum.  

 

 

 

Temàtiques 

plantejades 

 

 

  

Estudiant 1: 

Anahí Barrow 

(Institut Torres i Bages) 

 

 

 

Estudiant 2: 

Nerea Galeote 

(Institut la Plana de Vic) 

 

 

Estudiant 3: 

Maria Megías 

(PFI Escola Pia de Salt) 

 

Abans de començar: 

Breu contextualització 

del seu Pràcticum 

(com eren els joves del 

vostre centre?) 

 

 

Va realitzar les 

pràctiques a l’Institut 

Torres i Bages 

d’Hospitalet de 

Llobregat. 

 

Exposa que el centre 

està qualificat d’alta 

complexitat i que hi ha 

una gran quantitat 

d’alumnes d’origen 

immigrant, amb un 

perfil socioeconòmic 

molt baix i que 

presenten diferents 

conductes de risc: des de 

dinàmiques de consum 

de drogues molt reiterat 

a conductes sexuals de 

risc per part de moltes 

estudiants sobretot 

noies. Explica que entre 

l’alumnat del centre 

 

La Nerea explica que 

va fer les pràctiques a 

l’Institut La Plana de 

Vic, un centre molt 

segregat on la majoria 

d’alumnes eren de 

famílies nouvingudes. 

 

Comenta que la seva 

tutora de pràctiques, 

orientadora 

psicopedagògica del 

centre, era psicòloga i 

tenia un màster en 

psicopedagogia.  

 

Destaca que 

fonamentalment 

l’alumnat presentava 

conductes disruptives 

dins les aules i que 

fora del centre, en 

alguns casos 

 

La Maria exposa que 

va realitzar les 

pràctiques a un 

Programa de Formació 

i Inserció (PFI), 

concretament al de 

l’Escola Pia de Salt. 

 

Comenta que es tracta 

d’un programa que 

possibilita a l’alumnat 

obtenir el títol d’ESO 

amb un any i que, per 

tant, puguin continuar 

estudiant un cicle 

formatiu, per exemple 

i accedir al món 

laboral.  

  

El programa combina 

una part teòrica i una 

part pràctica: poden fer 

l’especialitat de 
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també s’hi poden 

identificar conductes 

violentes i de 

delinqüència.  

 

Concreta que durant les 

pràctiques va treballar 

fonamentalment amb 3 

professionals: una 

psicopedagoga i dues 

treballadores socials.  

 

específics, hi havia 

adolescents que 

s’ajuntaven fora del 

centre amb persones 

més grans vinculades a 

conductes de 

delinqüència.  

 

 

 

forneria o de 

perruqueria.  

Explica que, d’aquesta 

manera, hi hauria 

d’haver un docent que 

fes cada assignatura, 

però que durant el curs 

que ella va fer 

pràctiques, a causa de 

les retallades a 

l’Escola Pia, que és 

concertada i rep una 

subvenció, només hi 

havia dues 

professionals a càrrec 

del programa.  

Comenta, doncs, que 

les dues s’ocupaven de 

la gestió del centre i de 

desenvolupar les 

classes, que havien 

estudiat magisteri i que 

actualment estaven 

formant-se a través de 

diferents cursos 

específics.  

 

Especifica que abans 

de començar el curs es 

fa un procés de 

selecció de l’alumnat 

perquè hi ha una gran 

demanda, però no hi 

ha prou places per a 

tots els joves que s’hi 

presenten.  
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Concretament, l’any 

passat quan ella va fer 

les pràctiques, 

comenta que la 

majoria de joves eren 

menors estrangers no 

acompanyats o 

“menes”, que fins feia 

molt poc vivien al 

carrer. Explica, per 

tant, que molts 

d’aquests joves 

estaven vinculats a 

conductes de risc com 

el consum i el tràfic de 

drogues o conductes 

sexuals de risc.  

 

 

Temàtica 1: 

Conducta de risc 

 

 

Per l’Anahí, un 

comportament de risc és 

aquella conducta que 

comporta un perjudici 

per la mateixa persona  

o terceres persones en 

qualsevol àmbit de la 

seva vida: sigui físic o 

psíquic.  

 

Com a exemple, que hi 

va haver un grup 

d’alumnes que una tarda 

van aconseguir entrar al 

centre i van pujar al 

sostre i un d’ells va 

caure i es va ferir el 

 

Per la Nerea els 

comportaments de risc 

són aquelles conductes 

en què la persona es 

posa en perill a ella 

mateixa o al seu 

entorn.  

 

Concretament, exposa 

que una conducta de 

risc que va viure a les 

pràctiques i que la va 

impactar: un alumne 

de primer d’ESO va 

dur al centre una 

pistola de balins i va 

començar a apuntar 

 

A l’hora de definir les 

conductes de risc la 

Maria està d’acord 

amb les seves 

companyes, però 

afegeix que, a través 

del que va veure a les 

pràctiques, creu que a 

vegades als joves els 

costa saber veure què 

és el que més els 

convé o que no els pot 

fer mal i es deixen 

portar per allò que els 

porta una felicitat 

momentània.  
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braç, en una acció que 

podria haver estat molt 

més greu.  

dins l’aula als seus 

companys mentre 

cridava que 

s’ajupissin.  

Va disparar però per 

sort només a les parets. 

  

Destaca que, sobretot 

amb els joves que no 

tenen un recolzament 

familiar o no han 

tingut límits, la feina 

dels professionals és 

molt important per 

ajudar-los a veure les 

conseqüències de les 

seves accions i què hi 

ha determinats 

comportaments que els 

perjudiquen.  

 

Com a exemples de 

conductes de risc 

viscudes a les 

pràctiques exposa que 

molts dels alumnes 

anaven a classe sota 

els efectes del consum 

de drogues. A més, 

considera que també 

era una conducta de 

risc el fet que alguns 

no vinguessin a classe 

davant la oportunitat 

que els oferia el 

programa només 

durant un any.  

 

Tanmateix, que els 

alumnes es barallaven 

molt entre ells i que 

algunes noies 

quedaven amb nois 
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molt més grans que 

elles que no coneixien.  

 

 

Temàtica 2: 

Resposta i actuació 

davant els 

comportaments de risc 

(És important la 

mirada que tenim cap 

a aquests 

adolescents?) 

 

 

L’Anahí explica que 

davant qualsevol 

problemàtica, a través 

del Departament 

d’Orientació, es feien 

atencions 

individualitzades amb 

aquests alumnes i 

s’intentava entendre les 

raons per les quals duia 

a terme una determinada 

conducta, per a decidir 

quina línia d’intervenció 

s’adoptava. 

 

A més, exposa que 

sobretot s’intentava 

assessorar molt al 

professorat perquè 

coneguessin la situació 

de l’alumne, per donar-

los eines a l’hora de 

tractar i treballar amb 

aquests alumnes dins 

l’aula i per a fer un 

treball en xarxa amb tots 

els professionals del 

centre.  

 

Pel que fa a la mirada 

del professional 

considera que és 

 

La Nerea exposa que 

davant qualsevol 

conducta de risc el que 

es feia era traslladar-

ho a les reunions del 

Departament 

d’Orientació per a 

intentar abordar la 

situació de la millor 

manera pensant en 

l’alumne.  

 

Malgrat això, el que va 

veure per part de 

l’orientadora 

psicopedagògica del 

centre és que sovint 

evitava fer front a 

determinades 

situacions o atencions 

individualitzades amb 

aquests alumnes i que 

optava, en diverses 

ocasions, per a actuar 

únicament sobre les 

conductes a través del 

càstig.  

 

De fet, exposa que al 

llarg de les setmanes 

hi havia moltes 

 

Comenta que davant la 

identificació d’una 

determinada conducta 

per part dels joves, les 

dues professionals, en 

primer lloc, ho 

comentaven entre 

elles. I en comptes de 

jutjar l’adolescent i 

intentar raonar-li la 

conducta, es buscava 

molt empatitzar amb la 

seva situació i 

entendre com es 

sentia. Es feien 

preguntes molt 

generals als 

adolescents per a fer 

un seguiment de la 

seva situació i poder-li 

fer un acompanyament 

lluny de fer sermons 

als joves.  

 

Per la Maria, la mirada 

del professional era 

cabdal amb aquests 

joves: comenta que en 

funció de com 

actuaves s’obrien més 

o menys a tu. Exposa 

que, sense verbalitzar-
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determinant: exposa que 

els adolescents detecten 

molt quan se’ls està 

jutjant, per exemple, i 

que això el que fa sovint 

és alimentar 

determinades conductes. 

 

També comenta que és 

molt important que la 

mirada cap als joves 

estigui lliure d’estigmes 

i etiquetes i evitar caure 

en relacions de causa-

efecte perquè això 

determina molt la 

conducta dels alumnes i 

com es veuen a ells 

mateixos.  

  

incidències i alumnes 

expulsats del centre.  

 

En relació amb la 

mirada del 

professional cap als 

adolescents està 

d’acord amb l’opinió 

de les seves 

companyes i afegeix 

que l’actitud i la 

mirada professional 

cap als alumnes, si era 

negativa i 

estigmatitzada, el que 

feia era generar rebuig 

als alumnes i dificultar 

establir-hi un vincle o 

un clima de seguretat i 

confiança.  

ho si veien que algú es 

preocupava per ells i 

que, per exemple, es 

quedava més estona i 

els ajudava a omplir 

un formulari concret, 

ho agraïen molt. Eren 

alumnes, per tant, que 

estaven molt sols i per 

part sentir aquest 

acompanyament per 

part dels professionals 

els ajudava molt en el 

seu dia a dia.  

 

 

Temàtica 3: 

Relació entre 

autoestima i conducta 

de risc 

 

 

Comenta que la resposta 

que es podia identificar 

en els alumnes era molt 

“passotisme” i una 

actitud a la defensiva. 

Exposa que això també 

denotava unes creences 

negatives cap a ells 

mateixos que, malgrat 

que no les verbalitzaven, 

es manifestaven a través 

de la seva conducta i 

actitud.  

 

La Nerea comenta que 

sí que hi havia 

alumnes que es podia 

identificar que tenien 

una autoestima molt 

baixa a través de les 

seves conductes i que 

verbalitzaven coses 

com: “Per què m’he 

d’esforçar si igualment 

suspendré? O bé, “Jo 

això no puc fer-ho”. Es 

podia identificar en 

alguns alumnes, per 

tant, que es 

 

La Maria explica que, 

de fet, al seu TFG ha 

desenvolupat un 

programa d’educació 

emocional per als 

joves del PFI de 

l’Escola Pia de Salt, ja 

que quan va fer les 

pràctiques es va 

adonar que quan 

parlava amb ells tots 

tenien vides molt 

complicades i una 

autoestima “pels 

terres”. D’aquesta 
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comportaven d’una 

determinada manera 

perquè sentien que no 

s’esperava res d’ells.  

 

manera, comenta que 

era difícil que fessin 

matemàtiques, 

socials... 

 

Concretament, els va 

fer un test per a veure 

quines creences tenien 

sobre ells mateixos i 

va veure que tenien un 

xoc cultural molt gran 

a l’hora d’expressar 

com se senten i 

entendre les emocions 

dels altres. Va veure 

que molts d’ells se 

sentien “tontos” 

perquè no coneixien 

l’idioma i estaven a un 

país molt diferent del 

seu país d’origen, fet 

que en moltes ocasions 

motivava la seva 

conducta.  

 

 

Temàtica 4: 

Focus d’intervenció 

adolescents amb 

comportaments de risc 

 

 

L’Anahí considera que 

encara actualment als 

centres educatius 

generalment, la 

intervenció amb aquests 

adolescents i les 

conductes de risc encara 

es queda molt 

superficial en allò que es 

veu, en el càstig o en el 

 

Ella el que va veure a 

les pràctiques és que el 

focus d’intervenció se 

centrava sobretot en 

aquelles conductes de 

risc que posaven en 

perill l’entorn o que 

eren més evidents. En 

canvi, s’allunyaven del 

focus d’intervenció 

 

La Maria comenta que 

sí que va veure que 

s’intentava anar 

desgranant què hi 

havia rere les 

conductes i conèixer 

els perquès. 

Però comenta que a 

l’hora d’intervenir en 

una conducta 
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fet de raonar les 

conductes.  

 

I que, concretament al 

seu centre, s’intentava 

anar a les raons que hi 

havia rere una 

determinada conducta, 

però que faltava tot un 

treball posterior des de 

l’empatia cap als joves i 

des dels motius que 

motivaven la seva 

conducta.  

Es quedaven molt, per 

tant, en el coneixement 

de les raons, de com es 

sentia l’alumne, però 

després no se treballava 

massa en aquesta línia.  

 

aquelles conductes que 

passaven més 

desapercebudes, que 

no perjudicaven a 

terceres persones però 

que també eren de risc. 

Destaca que només es 

treballava sobre les 

conductes de risc més 

conflictives i es 

treballava poc sobre 

les conductes que els 

alumnes portaven més 

per dins.  

 

De fet, comenta que si 

tenim en compte com 

han definit les 

conductes de risc: no 

ho són només aquelles 

que posen en risc o 

perjudiquen el grup-

classe, sinó que també 

ho són les que posen 

en perill a la mateixa 

persona, a la seva salut 

mental i física, fet que 

per ella sovint 

s’oblida.  

 

determinada, li va 

xocar molt veure que 

en alguns casos 

extrems 

s’identificaven 

problemàtiques que no 

es derivaven a serveis 

externs (com 

dinàmiques de 

violència i 

maltractament al nucli 

familiar).  

A més, exposa que les 

professionals 

intentaven intervenir 

sempre que els 

adolescents estiguessin 

disposats a ser ajudats 

o a demanar ajut i 

sovint consideraven 

que aquells joves 

només estarien al 

centre un any i això els 

donava poc marge 

d’actuació, fet que a 

ella la va sorprendre.  

 

Temàtica 5: 

Treball gestió 

emocional i 

autoestima amb els 

adolescents 

 

L’Anahí coincideix amb 

la Maria, el treball de les 

emocions pròpies creu 

que és molt incident en 

la conducta. Ajudar als 

 

Comparteix el que han 

comentat les 

companyes respecte a 

la importància de fer 

 

Considera que 

acompanyar aquests 

adolescents i ajudar-

los a gestionar les 

seves emocions 
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joves a ser conscient de 

com se senten, com els 

afecta quelcom té més 

eines per a fer una gestió 

personal i entendre què 

els passa. També 

considera que és cabdal 

perquè ajuda als 

adolescents a demanar 

ajuda. 

 

Creu que la conducta ve 

molt determinada per les 

eines personals que 

tenim per a gestionar 

com ens sentim.  

aquest treball amb els 

adolescents.  

 

A més, destaca que al 

seu centre hi havia un 

programa específic de 

gestió emocional, però 

que quedava molt 

desconnectat perquè 

després no hi havia un 

debat amb els alumnes 

o un treball per a 

aprofundir-hi, de 

manera que, els 

adolescents acabaven 

fent les activitats 

perquè tocava fer-les 

sense cap rerefons o 

sense obtenir-ne unes 

conclusions.  

 

 

pròpies és bàsic i els 

pot ajudar en tot, en 

tots els àmbits de la 

seva vida i que, 

evidentment, tindrà un 

impacte en el seu 

comportament. 

 

Exposa que només 

amb quatre sessions de 

treball emocional, que 

són les que ha fet amb 

els alumnes del PFI 

pel seu treball final de 

grau, va aconseguir 

que els alumnes 

s’obrissin i 

comencessin a 

empatitzar amb els 

companys, fet que al 

principi els costava 

moltíssim.  

 

Comenta que el fet de 

treballar l’hermetisme 

emocional que molts 

tenien també durant el 

Pràcticum, va generar 

un gran canvi en la 

seva conducta: van 

deixar de dormir a 

classe, de venir sota 

l’efecte de les drogues, 

estaven més motivats. 

Per això considera que 

treballar la gestió 
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emocional és cabdal 

pel desenvolupament 

dels seus joves, que es 

tradueix en el seu 

comportament i que és 

donar-los “llum al 

final del túnel”.  

 

 

Temàtica 6: 

Què pot aportar el 

professional de la 

Pedagogia? 

 

 

L’Anahí destaca la 

capacitat d’influir en la 

persona i de vetllar per 

la persona que tenim 

com a pedagogs: no 

podem arreglar el món 

com a pedagogues, però 

sí que tenim unes 

habilitats comunicatives 

unes competències 

transversals i d’una 

capacitat d’estimular el 

pensament crític de les 

persones.  

 

Sobretot destaca que la 

figura del pedagog 

parteix molt que és una 

persona que treballa 

amb persones i això 

ajuda molt en la 

intervenció amb aquests 

joves per veure més 

enllà dels seus 

comportaments.  

 

En primer lloc, ella 

destaca que considera 

que cal saber traslladar 

tot el que hem après al 

Grau de Pedagogia al 

context determinat on 

treballem i a una 

realitat concreta.  

Considera que hi ha 

unes competències 

transversals i uns 

valors que hem de 

tenir com a 

pedagogues que són 

cabdals a l’hora de 

treballar amb aquests 

joves: des de 

l’empatia, el respecte 

cap a l’altre i la 

diversitat, la voluntat 

d’ajudar les persones, 

de no voler jutjar-les... 

 

 

Per la Maria, una 

pedagoga el que pot 

aportar és que, sovint 

els joves estan 

acostumats a treballar 

amb professionals 

àrees específiques, en 

canvi, des de la 

Pedagogia pots incidir 

en molts àmbits, actuar 

amb molts camps i 

tens una visió més 

àmplia. 

 

Destaca que això és 

una arma de doble fil, 

però que si s’aprofita 

pot ser molt beneficiós 

per aquests joves.  

 

Concretament, també 

destaca la capacitat del 

pedagog d’anar més 

enllà i no quedar-se 

només amb el que es 

veu a simple vista. 
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9.2. Annex 2: Entrevista 1 - Jaume Torroella  

 

1. Com definiries una conducta de risc? Creus que n’hi ha que passen més desapercebudes 

que d’altres?  

En primer lloc, cal tenir clar que la conducta és el símptoma que allà hi passa alguna cosa. Per 

tant, no és el problema, sinó que la conducta és el que veiem i que ens indica que hi ha una 

problemàtica al darrere que genera aquell comportament. 

Llavors de conductes n'hi ha de clàssiques i molt detectables a nivell social per un professional 

com poden ser la violència, l'absentisme, les conductes agressives... Aquestes són les més 

clàssiques, però les que últimament més ens estan preocupant són les que tenen a veure o es 

generen a partir d'un malestar emocional dels adolescents. Són precisament aquelles conductes 

que no fan mal a ningú, però fan que l'adolescent es quedi tancat en si mateix, no surti de casa 

seva, agafi tot una sèrie d'hàbits de risc amb els videojocs o el consum de drogues... Per tant, 

aquest tipus de conductes no es noten tant, però són les que més ens estan preocupant. 

De fet, cal tenir en compte que ara mateix està sortint el morat després del cop de la Covid-19 

i està sortint molt a través d'aquest tipus de conductes que, malgrat que també generen 

comportaments vinculats als clàssics, aquests comportaments que no es veuen tant i no són 

tan fàcils d'identificar són els que més em preocupen a mi: perquè també és una conducta de 

risc veure un jove sense cap il·lusió. 

 

2. Consideres que l’adolescència és una etapa d’especial vulnerabilitat al risc? Si és així, 

creus que aquest fet deixa poc marge d’actuació als professionals o al contrari?  

L'adolescència és una etapa complexa perquè és el moment en què es produeixen més canvis 

a nivell social i pel que fa al rol social de l'adolescent dins el seu entorn. És l'etapa en què 

prenen rellevància els temes clàssics com la importància de la tribu o el grup d'amics. Per tant, 

sí que reconec que és de les més complexes. 

També cal destacar que no és la primera etapa vital de la persona i que depèn molt de si s'han 

assentat unes bones bases d'hàbits o una qualitat de desenvolupament del jo en les etapes 

prèvies a l'adolescència. És a dir, com t'has construït tu abans, tindrà molt a veure en com et 

comportes a l'adolescència dins la tribu i els rols que agafaràs. Fixem-nos que sempre hi sol 

haver dins el grup d'adolescents el que potser ha de fer quelcom exagerat per sentir-se valorat: 

riure més que els altres, molestar més que altres... Per tant, aquestes conductes denoten que hi 

ha una problemàtica al darrere. 

Concretament, sempre tinc l'esperança que, si bé és cert que com abans millor, mai és tard per 

a intervenir-hi. D'aquesta manera, un adolescent que està vivint tots els canvis que comporta 

aquesta etapa i pot ser ajudat té molt més guanyat que un adolescent que no. Crec que no es 
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tracta que els professionals hàgim de dir que si arriben a l'adolescència amb alguna 

problemàtica ja no hi ha res a fer, sinó al contrari. 

 

3. Com a professional que treballa amb adolescents que presenten conductes de risc, creus 

que el veritable problema és, per tant, allò que es veu, és a dir, el comportament concret 

que porta a terme? Consideres que la mirada del professional cap a l’adolescent és 

important? Per què? 

Per mi la conducta, com he apuntat abans, és el reflex d'una problemàtica que la genera, és la 

punta de l'iceberg. Una cosa que jo mateix m'aplico treballant amb aquests joves i que m'agrada 

plantejar a tots els professionals és preguntar-nos per què aquest adolescent necessita fer 

aquella conducta. Per tant, una persona que no menja, el problema no és que no mengi sinó 

per què necessita no menjar. O bé, davant una persona que agredeix els altres, la pregunta que 

jo em faig professionalment per a poder ajudar-la és per què necessita ser agressiu amb els 

altres i què és el que provoca, doncs, aquesta conducta. 

D'aquesta manera, els professionals cal que posem el focus d'intervenció en allò que provoca 

un determinat comportament perquè si només intervenim en la conducta, que és el taló 

d'Aquil·les del conductisme, allò que la motiva sortirà per un altre costat i generarà nous 

comportaments. 

La intervenció jo sempre la plantejo tenint en compte què està generant aquesta conducta i, 

per tant, des de la detecció del conjunt de qüestions internes de la persona estan generant aquell 

comportament per a treballar-hi. És veritat que sovint aquí hi ajuda molt que l'adolescent tingui 

la possibilitat de ser ajudat des de la família i des dels professionals. Concretament, com que 

els professionals no ens centrem únicament en la conducta, el que fem és intervenir també en 

l'entorn de l'adolescent, sigui la família o d'altres professionals que hi estan en contacte, perquè 

pot incidir i el pot ajudar a canviar el que està generant un determinat comportament. 

 

Pel que fa a la mirada dels professionals cap als adolescents, considero que tenim un problema 

important a la secundària, on hi ha docents que no estan formats per entendre la persona com 

el que és: una persona. Si només és mira, per tant, als adolescents com un educand que ha 

d'aprendre unes competències, tenim un greu problema. Sovint, també ens trobem amb el 

problema que hi ha professionals que no tenen assolits i assumits uns hàbits per a poder-los 

transmetre als alumnes i aquí és quan es donen situacions en què s'atreveixen a dir a una 

adolescent si tindrà o no èxit a la seva vida. Situacions en què es jutja i es posa etiquetes com: 

"Aquest adolescent és problemàtic" i d'aquí la rellevància de poder ajudar no només als 

adolescents sinó també als professionals que hi estan en contacte per tal que els puguin ajudar 

al màxim. I en aquest sentit, un educador social, un psicòleg o un pedagog ho té més fàcil 

perquè la seva mirada ja està enfocada cap a les persones que atenen. En canvi, fixem-nos en 
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com sovint dins les aules molts docents estan reforçant determinades conductes i no ho saben: 

aquí tenim un problema important. 

 

4. Quina relació creus que té l’autoestima d’un adolescent i les creences que té sobre si 

mateix amb el fet que presenti una conducta vinculada a factors de risc? Consideres que 

les experiències d’èxit i fracàs viscudes per l’adolescent influeixen la seva autoestima? 

Per què?  

És cent per cent així, ens condiciona i molt. De fet, el que fem està condicionat per com ens 

sentim o pel que ens creiem que som. Llavors, nosaltres com a professionals intervenim sobre 

el ser i sobre el sentir, perquè aquesta és una correlació plenament demostrada: el nostre cervell 

reacciona al dolor emocional igual que ho fa davant el dolor físic. Per tant, és la reacció del 

cervell a aquest dolor emocional el que genera unes conductes que emmascaren aquesta 

problemàtica de fons. I, d'aquesta manera, veiem un adolescent que fuig d'una assignatura no 

perquè no en sàpiga prou sinó perquè creu que no se'n sortirà. 

El sentir negatiu, doncs, genera conductes problemàtiques tant per la mateixa persona com per 

l'entorn: i de fet, tal com he esmentat abans, les perilloses i les difícils de detectar són les que 

no malmeten tant l'entorn sinó que l'adolescent o la persona es va empassant sola. 

 

5. En una etapa com l’adolescència definida per la seva inestabilitat al món emocional, 

creus que és important posar el focus en les emocions i la gestió dels adolescents? Com 

es pot fer aquest treball i de quina manera fer-ho pot incidir en la conducta d’aquests 

joves?  

Cal destacar que no és fàcil treballar les emocions i el com es senten els adolescents perquè hi 

estan molt poc acostumats. Estan acostumats, sobretot a l'entorn escolar, al fet que s'emetin 

judicis constants sobre el que senten, el que son per part dels mateixos companys, per com van 

vestits... 

Per tant, no és una tasca fàcil, però, com intervenim amb aquests adolescents? Doncs 

intervenim des del punt de vista de la prevenció. És a dir, que l'adolescència sigui una etapa 

difícil no és un problema. És complicada perquè implica molts canvis cap a la transició a la 

vida adulta. D'aquesta manera, per molt que sigui un canvi bo, no deixa de ser dolorós i ho ha 

de ser per a permetre adquirir una experiència i bagatge a l'adolescent que li permeti madurar. 

El que passa, però, durant aquesta etapa vital és que al mateix adolescent li passen coses que 

no entén i sovint ningú l'ajuda a fer-ho. 

La intervenció, per tant, amb un adolescent en aquesta etapa de transició cal plantejar-la des 

de l'acompanyament, des del posar-se al costat, des del comprendre'l, però sobretot, que se 

senti comprès i no jutjat. Quan un adolescent sent que allò que li passa és normal o és de rebot 

a l'edat que té, pot començar a reaccionar i madurar a partir d'aquesta situació. La intervenció, 
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doncs, no és dir-li a l'adolescent què ha de fer per a superar aquesta etapa, sinó acompanyar-

lo per si necessita quelcom que sàpiga que no està sol i que allò que li passa és normal. 

 

6. Quines habilitats i competències consideres que cal tenir per a treballar amb adolescents 

que tenen comportaments de risc? És a dir, què consideres que és imprescindible a l’hora 

d’estar en contacte amb aquests joves? 

Considero que la més important com a competència és saber posar-se al lloc dels adolescents 

perquè tots hem sigut adolescents i, per tant, la competència seria aprendre del que he aprés 

per ajudar a aprendre als altres. Això, evidentment, ha d’anar acompanyat d’unes bones 

competències de comunicació i vinculades a que l’adolescent et percebi com a aliat, i no com 

a un element més que et jutja.  

I l’altre que considero cabdal i que crec que se’n parla molt poc és la competència de la 

coherència. Els adolescents demanen límits a crits, un camí a través el qual poder tenir la 

seguretat que si no en surten o se’n desvien aniran més o menys bé. Crec que, en molts casos, 

estem confonent aquest posar-se al lloc de l’adolescent amb permetre-ho tot i tampoc és això. 

Per tant, una competència en què el professional, sense l’ús de la força ni l’agressió, 

aconsegueixi tenir autoritat moral sobre aquest adolescent és el que dona entrada a tota la resta. 

D’aquesta manera, que l’adolescent senti que el vols ajudar és molt important però també és 

cabdal el grau de coherència entre el que li dius i el que fas. Concretament, es tracta d’una 

competència que requereix un nivell de maduresa del professional alt: cal reconèixer que es 

difícil i preguntar-se també si com a professionals podem assumir la conseqüència del límit 

que apliquem.  

 

7. Actualment, què creus que està fallant a l’hora de treballar i acompanyar els adolescents 

amb conductes de risc?  

Crec que està fallant molt la continuïtat en els recursos d'atenció als adolescents que hi ha fora 

de l'àmbit escolar. Considero que no s'està donant rellevància a espais educatius com els espais 

joves, els grups d'esplai... A totes aquelles activitats que puguin generar possibilitat i 

oportunitat als adolescents de crear grup, de generar conductes dins un entorn saludable fent 

alguna activitat social o cultural. Aquí tenim un taló d'Aquil·les també important perquè es 

dona molta importància a l'àmbit escolar formal i al nucli familiar, però després l'adolescent 

necessita i passa moltes hores en relació amb el seu grup. Per tant, si hi ha uns guiatges i unes 

persones i professionals que ajuden als adolescents a conformar aquesta activitat i a tenir 

experiències dins d'aquest àmbit més protegit és quelcom que els pot ajudar molt, que fa que 

evolucioni diferent i considero que no s'hi està invertint. 
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8. Quin creus que és el paper del pedagog a l’hora de treballar i acompanyar els joves amb 

comportaments de risc? Què creus i destacaries que pot aportar en aquesta tasca com a 

tret diferencial?  

El tret diferencial del pedagog és que som professionals que alhora podem intervenir amb 

l'adolescent, amb els professionals que intervenen amb aquests joves i també pensant i 

organitzant perquè algú pugui executar programes, projectes i serveis que puguin ajudar a 

aquests adolescents. Per tant, com a professionals tenim aquesta mirada àmplia de poder 

projectar, incidir en els beneficiaris i incidir en els professionals. Totes aquestes portes són, 

doncs, totes les especialitats que té la Pedagogia respecte d'altres disciplines i això és un gran 

avantatge, malgrat que alhora sovint ens dificulti explicar la nostra tasca i ens faci quedar més 

diluïts com a professionals. 
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9.3. Annex 3: Entrevista 2 – Mar Muñoz 

 

1. Com definiries una conducta de risc? Creus que n’hi ha que passen més 

desapercebudes que d’altres?  

Per a mi una conducta de risc és qualsevol conducta que pugui ser perjudicial per a la 

mateixa persona que la porta a terme o que posi en perill persones del seu entorn. I si 

crec que n’hi ha que passen més desapercebudes que d’altres. De fet, treballant amb 

adolescents que tenen comportaments de risc, t’adones que hi ha conductes que són més 

fàcilment identificables que d’altres, però que això en cap cas vol dir que siguin més 

greus ni comportin un perill major per la mateixa persona o el seu entorn.  

 

2. Consideres que l’adolescència és una etapa d’especial vulnerabilitat al risc? Si és 

així, creus que aquest fet deixa poc marge d’actuació als professionals o al contrari?  

Considero que és cert que l’adolescència és una etapa d’especial vulnerabilitat per tots 

els canvis que s’hi produeixen, perquè el cervell fa un procés de maduració enorme i es 

tracta, per tant, d’una etapa en què els adolescents busquen nous estímuls i viure 

experiències noves o sovint es deixen portar per la pressió social i la influència del grup 

d’iguals. No crec, però, que això ens deixi poc marge als professionals, sinó que ens 

indica que es tracta d’un període vital molt important on els adolescents busquen i van 

conformant la seva identitat com a adults i per aquest motiu cal que hi posem una atenció 

especial i els acompanyem durant aquest procés.  

 

3. Com a professional que treballa amb adolescents que presenten conductes de risc, 

creus que el veritable problema és, per tant, allò que es veu, és a dir, el 

comportament concret que porta a terme? Consideres que la mirada del 

professional cap a l’adolescent és important? Per què? 

La conducta al final és realment un senyal o un indicador que està passant alguna cosa a 

l’adolescent que la porta a terme, de manera que, considero que com a professionals que 

hi treballem, ho hem de tenir especialment en compte i no quedar-nos només en allò que 

es veu a simple vista. Crec que si només ens fixem en la conducta i en el que és fàcilment 

identificable no estem atenent el veritable focus del problema.  

 

La mirada del professional cap a l’adolescent amb conductes de risc crec que és cabdal 

perquè marcarà profundament aquests joves. Considero que és molt important que 

estigui lliure d’etiquetes i estigmes per evitar reforçar i alimentar aquests comportaments 

de risc.  
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4. Quina relació creus que té l’autoestima d’un adolescent i les creences que té sobre 

si mateix amb el fet que presenti una conducta vinculada a factors de risc? 

Consideres que les experiències d’èxit i fracàs viscudes per l’adolescent influeixen 

la seva autoestima? Per què?  

Una autoestima baixa per part d’aquests adolescents sovint condiciona la seva conducta 

i, al mateix temps, si es mira rere aquest tipus de comportaments sovint hi ha unes 

creences dels adolescents i una manera de veure’s negativament que es manifesten a 

través de la conducta.  

Personalment, considero que les experiències d’èxit i fracàs viscudes per l’adolescent hi 

tenen molt a dir perquè li deixen una evident empremta, però que també té una gran 

influència el grau de sensibilitat que tinguin aquests joves perquè serà el que marcarà 

com viu i rep cadascun d’ells allò que li passa, les experiències més significatives i la 

resposta que dona a aquest tipus de vivències que va acumulant.  

 

5. En una etapa com l’adolescència definida per la seva inestabilitat al món emocional, 

creus que és important posar el focus en les emocions i la gestió dels adolescents? 

Com es pot fer aquest treball i de quina manera fer-ho pot incidir en la conducta 

d’aquests joves?  

És molt important. De fet, crec que una de les coses més importants amb aquests 

adolescents i en aquesta etapa vital és que sentin que tenen un suport emocional: que no 

se sentin sols, que se sentin segurs, que poden equivocar-se i que tenen algú que els pot 

fer un acompanyament. Aquest suport emocional i el fet que sentin que no estan sols té 

un impacte en el seu comportament i en la seva manera de reaccionar davant una situació 

determinada. I, a més, crec que a l’hora d’incidir en aquestes conductes també és clau 

establir uns límits amb els adolescents: moltes vegades intentaran saltar-se’ls però els 

necessiten i en realitat els demanen. Crec que és molt important que un cop establerts els 

límits s’apliquin les conseqüències que se’n deriven, com també que els professionals o 

educadors no reforcin aquestes conductes negatives, ja sigui a través de la mirada cap 

aquests joves o posant el focus únicament en el comportament detectat.  

 

6. Quines habilitats i competències consideres que cal tenir per a treballar amb 

adolescents que tenen comportaments de risc? És a dir, què consideres que és 

imprescindible a l’hora d’estar en contacte amb aquests joves? 

Considero que a l’hora de treballar amb aquests joves és imprescindible tenir la capacitat 

de posar-se a la seva pell, entendre’ls i que es sentin entesos. Tanmateix, tenir present en 

tot moment que les conductes que veiem mai són el problema real i cal tenir, per tant, la 
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capacitat de detectar més enllà del que es veu a simple vista perquè els comportaments 

que identifiquem mai són el que defineixen aquests adolescents.  

Crec que també cal tenir paciència, ser conscients que aquest procés d’acompanyament 

és llarg i que no veure’m els fruits, la millora o els resultats l’endemà. A més, em sembla 

que tampoc podem perdre de vista que estem tractant amb persones, que fa poc han deixat 

de ser infants, però que encara no són adults i, per tant, es troben en una etapa de transició 

en què les experiències que visquin esdevindran cabdals i marcaran el seu inici a l’etapa 

adulta.  

 

7. Actualment, què creus que està fallant a l’hora de treballar i acompanyar els 

adolescents amb conductes de risc?  

Quelcom en què fallem sovint considero que és en el fet que ens pensem que ja estem 

tractant amb persones adultes i donem responsabilitats a aquests adolescents o els fem 

prendre decisions per les quals, madurativament, encara no estan preparats. A vegades, 

crec que també s’oblida que estem treballant amb persones, més enllà del que facin o 

puguin dir. I, al mateix temps, considero que hi ha una certa por als límits o que són 

vistos de manera negativa: no és que no siguin bons pels adolescents sinó que sovint el 

que crec que falla és la manera d’aplicar-los, perquè en aquesta etapa els necessiten 

especialment.  

 

8. Quin creus que és el paper del pedagog a l’hora de treballar i acompanyar els joves 

amb comportaments de risc? Què creus i destacaries que pot aportar en aquesta 

tasca com a tret diferencial?  

Com bé he comentat abans, crec que el paper del pedagog és fer-los aquest 

acompanyament i que sentin que tenen algú que, per molt que surtin del camí perquè per 

l’etapa vital que viuen és normal, els ajudarà a tornar-hi i a no perdre’s. Com a tret 

diferencial, crec que el pedagog té la capacitat d’incidir i ajudar-los en molts àmbits de 

la seva vida i que té la capacitat de fer-los aquest acompanyament o donar-los eines sense 

dir-los cap on han d’anar o quines eines han d’agafar, sinó que siguin ells mateixos qui 

decideixin.  
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9.4. Annex 4: Entrevista 3 – Alejandro Beltrán  

 

1. Com definiries una conducta de risc? Creus que n’hi ha que passen més 

desapercebudes que d’altres?  

Per mi una conducta de risc és qualsevol conducta que surt dels paràmetres establerts 

com a habituals o que ens alerta que alguna cosa no va bé. I sí, considero que hi ha 

conductes que són més fàcilment detectables, especialment les de caràcter violent i 

sobretot les conductes de risc cap a l’exterior o que perjudiquen terceres persones. 

Concretament, al meu entorn i amb els adolescents que treballo, sobretot s’hi poden 

identificar gairebé diàriament conductes violentes que són molt evidents, però també hi 

ha conductes que no són tan fàcilment identificables i que quan vas preguntant o parlant 

amb l’alumne vas veient que dins aquell jove està passant quelcom que s’està 

exterioritzant en forma de conducta de risc. Sovint el que crec que passa és que si no és 

un comportament tan evident o que es porta més per dins no està tant en el focus 

d’intervenció.  

 

2. Consideres que l’adolescència és una etapa d’especial vulnerabilitat al risc? Si és 

així, creus que aquest fet deixa poc marge d’actuació als professionals o al contrari?  

Si, crec que és una etapa on són més vulnerables al risc perquè és un moment vital de 

molts canvis en diferents aspectes de la seva vida i en què s’han d’adaptar a maneres de 

fer i de relacionar-se noves, per exemple. Malgrat això, no considero que ens deixi poc 

marge d’actuació. De fet, penso que tenim molt marge d’actuació i que, si no fos així, no 

ens llevaríem cada dia per anar a treballar i acompanyar aquests joves. Considero que els 

adolescents no són les conductes que veiem, sinó que es comporten de determinada 

manera en moments concrets, fet que ens deixa un gran marge d’actuació i com a 

professionals que hi estem en contacte, hem de creure en la possibilitat de canvi i de 

millora amb aquests joves tenint en compte, però, que al final, de totes les eines que els 

proporcionem, seran ells qui decideixin amb quines es queden o quines agafen i es fan 

seves.  

 

3. Com a professional que treballa amb adolescents que presenten conductes de risc, 

creus que el veritable problema és, per tant, allò que es veu, és a dir, el 

comportament concret que porta a terme? Consideres que la mirada del 

professional cap a l’adolescent és important? Per què? 

Crec que una determinada conducta mai és la problemàtica real, sinó que és el símptoma 

i el que ens alerta que està passant alguna cosa. De fet, crec que aquestes conductes que 
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veiem són com humitats d’una paret que si només les pintem en un inici la paret ens 

quedarà bé, però si no busquem què provoca aquesta humitat, segurament tornarà a sortir. 

En aquest sentit, crec que les conductes de risc de molts adolescents són com taques 

d’humitat i l’indicador que els passa alguna cosa.  

 

Considero que la mirada que tenim com a professionals cap a aquests joves és molt 

important. Treballant a la UEC, concretament el que veig és que estan molt acostumats 

a dinàmiques molt vinculades al conductisme en estat pur a base de premis i càstigs a la 

conducta i aquesta és la seva zona de confort i, a vegades, amb ells has de fer el paper 

del “professor dolent”. Crec que has de tenir en compte que venen amb unes idees molt 

arrelades i que com a professionals hem de contribuir a canviar la seva mirada cap a 

l’exterior en molts aspectes, però també la mirada que tenen cap a si mateixos i en aquest 

aspecte és molt important que rebin que la percepció que tenim d’ells no és negativa 

perquè no els ajudarà gens.  

En aquest sentit, crec que la mirada dels professionals cap als adolescents que venen al 

centre és cabdal. Concretament, considero que és cabdal no quedar-nos en el que diuen 

els informes dels alumnes, sinó centrar-nos a conèixer en Joan o en Pere i en el que farà 

a partir d’ara dins el centre. De fet, jo intento no mirar aquests informes perquè considero 

m’ajuda a no prejutjar-los i que això és molt important a l’hora d’acompanyar-los en el 

procés de canviar la seva pròpia mirada.  

 

4. Quina relació creus que té l’autoestima d’un adolescent i les creences que té sobre 

si mateix amb el fet que presenti una conducta vinculada a factors de risc? 

Consideres que les experiències d’èxit i fracàs viscudes per l’adolescent influeixen 

la seva autoestima? Per què?  

Si, crec que l’autoestima i el malestar emocional tenen una gran influència en la 

conducta, especialment en els comportaments de risc. Considero que en les conductes 

que porten a terme aquests adolescents es pot veure de manera molt clara que els hi 

manca una gestió de les emocions i que, moltes vegades, no entenen com se senten o què 

els passa i perquè els passa.  

Concretament, i aquesta relació entre l’autoestima i com es veuen els alumnes amb les 

experiències d’èxit i fracàs que tenen, la veig molt dins els tallers de cuina que faig a la 

UEC amb aquests joves. De manera que, quan hi ha quelcom que no els surt bé, es veu 

de manera molt clara que es senten molt insegurs, que no saben com gestionar la 

frustració que els provoca i que de seguida, per la seva reacció, es pot veure com ho 

vinculen a un “fracàs” o al fet de no ser capaços de fer-ho millor o fer-ho bé. Es pot 

identificar molt, per tant, en aquests adolescents un sentiment de no sentir-se capaços 
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que porten molt arrelat a dins seu. I no només es detecta als tallers sinó que aquesta 

autoestima baixa i percepció negativa de si mateixos també es veu molt reflectida en 

l’àmbit acadèmic en uns joves que han anat poc a l’escola, que han tingut molt poc 

recolzament familiar i que tenen una important falta d’hàbits que, en moltes ocasions, es 

tradueix en el fet que se sentin “tontos”, que perdin l’interès amb molta facilitat per 

quelcom o se sentin menys capaços.  

 

5. En una etapa com l’adolescència definida per la seva inestabilitat al món emocional, 

creus que és important posar el focus en les emocions i la gestió dels adolescents? 

Com es pot fer aquest treball i de quina manera fer-ho pot incidir en la conducta 

d’aquests joves?  

Crec que treballar la gestió emocional és molt important per a qualsevol persona, que hi 

estem molt poc acostumats i aquests adolescents encara menys. Considero que 

recentment parlem molt d’emocions, però moltes vegades no tenim del tot clar què són i 

què implica saber gestionar-les o no. Per tant, crec que en primer lloc és cabdal ajudar a 

aquests adolescents a que tinguin clar i entenguin què senten en cada moment i sobretot, 

transmetre’ls que és controlable, que el que senten abans d’explotar en un determinat 

moment poden controlar-ho i que hi ha tot un seguit fisiològic tenim un munt d’alertes 

que ens avisen i que és bo que aquests joves aprenguin a identificar. Crec que hem 

d’ajudar-los a autonconèixer-se i a entendre per ells mateixos què senten i per què senten 

quelcom davant una situació determinada.  

D’aquesta manera, considero que tenint en compte la motxilla que porten molts d’aquests 

alumnes i que sovint no estan acostumats als límits, necessiten treballar aquesta gestió 

de les emocions que senten perquè els ajudarà a reaccionar d’una altra manera davant 

una situació concreta i els pot donar eines per a no explotar i deixar-se portar pel que 

estan sentint en un determinat moment, que sol ser el que motiva aquest tipus de 

conductes de risc.  

 

6. Quines habilitats i competències consideres que cal tenir per a treballar amb 

adolescents que tenen comportaments de risc? És a dir, què consideres que és 

imprescindible a l’hora d’estar en contacte amb aquests joves? 

Em sembla que, en primer lloc, és molt important que sigui vocacional i que allò que 

dius als adolescents ho creus, perquè és quelcom que els transmetràs, que captaran de 

seguida i que influirà en la relació que estableixen amb tu i també en la seva manera de 

comportar-se. Llavors crec que és molt important i, encara més amb aquests joves, que 

el professional sigui ell mateix.  
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De la mateixa manera, no es pot prescindir d’unes competències tècniques i d’unes 

habilitats comunicatives per a connectar, entendre i treballar amb aquests joves. És molt 

important també conèixer el recurs, és a dir, com funciona una UEC i quin perfil 

d’alumnat t’hi pots trobar i, al mateix temps, quan hi treballes tenir molt clar que un dia 

podràs omplir molt la teva motxilla perquè poden insultar-te, poden portar-te al límit o 

fer-te sentir malament, però és molt important tenir la capacitat de buidar aquesta 

motxilla i tenir clar que la seva actitud o manera de fer i comportar-se no és quelcom 

personal cap a tu.  

També destacaria especialment la necessitat de tenir molta capacitat de reacció perquè 

amb aquests adolescents cada dia et pots trobar amb una nova situació i cal ser-ne 

conscient i estar-ne preparat. I a més, també molta capacitat de detecció i de fixar-se amb 

petits detalls que ens poden ajudar a entendre’ls, posar-nos al lloc dels alumnes i a 

identificar l’origen de moltes conductes evidents.  

 

7. Actualment, què creus que està fallant a l’hora de treballar i acompanyar els 

adolescents amb conductes de risc?  

Em sembla que és molt fàcilment identificable una desvinculació en l’àmbit més escolar 

entre els centres educatius i les famílies dels adolescents que són etiquetats com a 

“alumnes conflictius o problemàtics” i això fa que quedin molt desconnectats, apartats o 

que se sentin desemparats. Sovint també considero que ens centrem només en allò que 

veiem, és a dir, en la conducta i que no anem a les veritables arrels del conflicte, fet que 

com comentava abans, no els ajuda ni a canviar aquestes conductes ni a aprendre com 

gestionar certes situacions que han d’afrontar durant el seu dia a dia.  

A vegades, també crec que falta molt treball en xarxa i anar tots els professionals en la 

mateixa direcció a l’hora d’intervenir amb aquests alumnes i que, d’aquesta manera, 

s’aconsegueixi veure un progrés en l’adolescent i fer una intervenció més efectiva.  

 

8. Quin creus que és el paper del pedagog a l’hora de treballar i acompanyar els joves 

amb comportaments de risc? Què creus i destacaries que pot aportar en aquesta 

tasca com a tret diferencial?  

En primer lloc, em sembla que tenim una mirada diferent i més àmplia respecte d’altres 

professionals. Mentre que l’educador social hauria d’estar més vinculat a l’acció directa, 

em sembla que el pedagog, tenint en compte que pot estar també generant el projecte, 

tinc la sensació que quan estem en aquesta acció directa tenim menys tendència a jutjar 

les persones i la capacitat de veure les situacions més des de fora, tenint en compte més 

perspectives. A més, crec que la Pedagogia toca molts camps diferents i et dona la 

capacitat d’incidir en molts més àmbits de la persona.  
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