
ADOLESCÈNCIA: DIFICULTATS I REPTES D’UNA ETAPA CLAU EN EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL 
 

En aquest treball de recerca he intentat indagar sobre el tipus de problemàtiques en les quals es 
pot trobar immers un adolescent, independentment del context social en el qual es situï. Així 
mateix, em proposo investigar de quins recursos tant socials com institucionals disposa 
l’adolescent a l’hora d’integrar-se a la societat. El treball s’articula a partir del coneixement de 
l’evolució històrica del concepte d’Adolescència, per tal d’entendre de manera més precisa la 
dimensió actual. També s’aborda la conducta de l’adolescent, com a conseqüència del procés de 
canvis que experimenta tant a nivell físic com psicològic. 

La problemàtica de l’adolescència, és una qüestió que s’ha anat transformant al llarg del temps 
i de les societats humanes. És un període de transició cap al món adult on s’experimenten canvis 
i apareixen conductes de risc, així com una etapa clau de transformació del que ara són i de 
descobriment del que desitgen ser. De la mà d’alguns llibres de psicologia i d’articles divulgatius, 
he pogut analitzar els aspectes que influeixen en les conductes dels adolescents i quines accions 
poden ser perjudicials per al seu desenvolupament. Per tal d’adquirir coneixement sobre la 
integració d’adolescents amb dificultats a la societat i dels recursos dels quals disposen, he 
entrevistat  un seguit de professionals vinculats a les institucions i cooperatives que hi treballen. 
A través d’aquestes he pogut esbrinar les bondats i limitacions de les seves activitats.  

La conclusió després de realitzar el treball, és que malgrat que s’ha avançat molt en la integració 
d’adolescents que pateixen  problemàtiques diverses, encara queda molt de recorregut, no sols 
en aquest aspecte sinó en la seva acceptació social, sobretot en l’etapa de l’adolescència i en el 
seu seguiment un cop finalitzat aquest període. De manera, que és fonamental que 
l’administració i els governs donin més suport i finançament al tercer sector per tal que puguin 
continuar fent una feina que és del tot imprescindible, per a integrar en el món laboral i, en 
definitiva per a donar una vida digna a un nombre significatiu de persones. 
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