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TRETS EVOLUTIUS 3R I 4T D’ ESO

CARACTERÍSTIQUES PSICOLÒGIQUES I SOCIALS
Moviment vers la independència:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Te problemes d’identitat.
Se sent estrany o avergonyit amb sí mateix o amb el seu cos.
Quan pensa sobre ell mateix, hi ha dies que té unes altes expectatives, mentre que altres dies té un
pobre concepte propi.
Es nota l’influencia dels amics en la seva manera de vestir i els seus interessos.
Té un humor variable i canviant.
Ha après a parlar i expressar-se millor.
Té menys demostracions d’afecte amb els pares; ocasionalment es posa groller.
Es queixa de què els pares s’interposen en la seva independència.
Té tendència a retornar al comportament infantil, particularment quan es troba sota molt d’estrès.

Interessos futurs i canvis cognoscitius:
o
o
o
o

S’interessa molt pel present i poc pel futur.
Augmenten els interessos intel·lectuals.
Adquireix una major capacitat per al treball físic i mental.
Augmenta la capacitat per pensar de manera abstracta.

Moralitat, valors i direcció pròpia:
o
o
o

Posa a prova les regles i els límits.
Desenvolupa els ideals i selecciona models de comportament.
És més conscient de les coses.

La importància del grup:
o

o
o
o

Necessita ser acceptat pels seus iguals. El impuls que sent d’evadir-se de la llar li porta al cercle
d’amics, la colla, on hi busca:
o Fugir del control que se li aplica a casa
o Evitar que el tractin com un nen
o Necessitat d’autoafirmar-se, de que l’acceptin i l’entenguin
S’adopten senyals, distintius, normes del grup i una determinada manera de parlar (argot), que el fan
sentir-se com a membre del grup.
És hipersensible al ridícul. Necessita de la seguretat de ser acollit dins el grup i no trobar-se amb actituds
de desconfiança.
Necessita de l’amistat. Busca estrènyer els llaços d’amistat, moltes de les quals es conservaran durant la
vida adulta. També es necessita l’amic o amiga íntims, a qui pot confiar tot el que sent i vol. Poques
persones li mereixeran aquesta consideració.

