Agressivitat en la societat actual
Prevenció i gestió del conflicte

Mirada des de l’escola sobre l’agressivitat dels adolescents

Minerva Acebes, Coordinadora de PQP’S al Centre d’Estudis ISOVERI en Esplugues
En els joves coincideix el pas a la nova etapa educativa com és l’ESO, com una entrada a la edat
“adulta”, encara que aquesta es contempla a partir dels 16 anys, ja s’evidencia un primer pas de
pèrdues successives de privilegis, se’ls comença a tractar i exigir més.
Els joves també s’identifiquen amb aquest canvi i entre ells la competència s’incrementa. El que no
sobresurt educativament, vol ser bo en altres àmbits.
La suma o coincidència de factors com:
 La manca d’atenció dels pares, bé perquè treballen, tenen nens petits i masses ocupacions.
 El mantenir actituds autoritàries de comportaments autocràtics de la seva infantesa.
 O per contra, el ser liberals amb els seus fills des de la creença que això hagués evitat els
problemes de la seva pròpia infantesa, per la qual cosa no els marquen límits.
Poden ser causants del que denominem fracàs escolar, abocant-los a situacions de rebuig i
buscant alternatives per mantenir la seva estabilitat emocional, podent arribar a ser molt cruels
ressaltant els defectes dels altres per sentir-se menys dèbils ells mateixos.
Tot i així, hem de tenir esperança, qui no ha comés un error en la seva vida? . Per tant mirem
endavant i veiem el que poden fer i no el que per la seva inconsciència i joventut han fet.
No s’ha d’estigmatitzar a un alumne. Genis com Ensteins van ser uns alumnes fracassats per all
sistema educatiu i no obstant això, qui dubtaria de les seves més que demostrades capacitats
intel·lectuals.
Els professors i els pares, juntament amb els alumnes, han de potenciar l’aprenentatge amb
entusiasme com una activitat enriquidora, que farà que els alumnes l’estimin en lloc de tenir mals
sons amb ella.
Hi ha tres agents que influencien sobre el jove: la família, l’entorn i l’ensenyança. Actualment diem
que els centres ensenyen però que educar ho han de fer els pares. En un entorn com el d’aquests
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moments hi ha que mantenir l’ètica i els valors clàssics. Hem de ser model, però de bones
maneres.
També comptem amb la responsabilitat per part dels mitjans de comunicació, entre ells, la ràdio i la
televisió que són els que principalment capten la seva atenció, amb absència de programes en els
que premiïn conductes de constància i esforç, en canvi ofereixen tota classe de fets atroços
provocadors de la morbositat.
A això podem afegir-hi informació del sistema Judicial, a on joves que cometen delictes d’adults
s’evadeixen simplement per la data del seu naixement, com és el cas de Marta del Castillo. Això
porta a creure a molts joves que l’edat els dona immunitat.
Cóm podem influir?
Partint sempre del punt central que és l’alumne. El sacrifici, la confiança i a la constància, són en
tota situació adversa els “genis” que els faran arribar a metes insospitades.
Si l’alumne no té aquestes qualitats interioritzades, o les té desplaçades a altres prioritats, és quan
és més important un professor compromès que es centri en formar. Al mateix temps d’uns pares
que treguin temps i interès desprès del seu treball per aquesta formació del seu fill, que deixin
clares les normes de convivència i el treball que esperen que cada un faci pel que rep.
Han d’entendre que si els pares treballen per aportar tot allò que ells tenen, ells han d’estudiar per
beneficiar-se d’això..
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