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 Os amigos na adolescencia. 
 
 Chega o día no que os nosos fillos comezan unha vida propia, con amizades que os 
pais non coñecemeos. Iso danos un certo temor. Nembargantes é inevitable; non soe ser 
máis cun paso na evolución dos nosos nenos/as cara ás súas vidas adultas. 
 Moitos pais entristecen ante este alonxamento; non saben que canto máis intenten 
suxetalos, máis se desprenderán. 
 E é que a cousa non é tan doada; tan malo é o exceso coma o defecto. Como 
acertar? 

Os seres humanos, a todas as idades, necesitamos sentir que “encaixamos”, que nos 
queren. 

Na adolescencia necesitase ser "parte do grupo". 
 
 
As amizades son necesarias:  apréndese a convivir, a expresar os afectos, a resolver os 

“malos entendidos”, a vivir a lealtade, a xenerosidade, a sinceridade... 
 E na adolescencia e xuventude, ademáis, axudan a ser persoa, a decidir quen es, queres 

ser e cara onde queres ir. Por iso é frecuente que se formen grupos pequenos, con formas de 
vestir, de pensar, de pasar o tempo propias. 

É normal que pais e nais temamos que os amigos exerzan demasiada influenza na vida 
dos nosos fillos e acaben sen pensar por si mesmos ou facendo cousas das que logo teñan que 
arrepentirse. Razón non nos falta, pois ao estar moito xuntas, as persoas tenden a acabar tendo 
comportamentos parecidos e non está de máis estar ao tanto. 
Os amigos non reemplazan aos pais. Sempre temos un papel especial na vida dos nosos fillos 
(aínda que  ás veces non o pareza). Nas  decisións e aspectos serios da súa vida, voltan sempre 
a buscarnos. 
 

Ter amigos ten elementos moi positivos: 
- Na pandilla vívense experiencias de afectividade e sentementos. 
- Transforma a súa estructura emocional proporcionándolle liberdade e autonomía. 
- Dá seguridade e recoñecemento social, o que aporta confianza en sí mesmo. 
- O adolescente identifícase co grupo ó que pertence e así asimila valores. Aprenderá 

dos erros. Nós temos que estar aí para facer un labor de apoio. 
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Consellos sobre o tema das amizades: 
 
-  Falar dende pequenos sobre este tema. 
O mellor é facelo nunha conversa: o que te contan cada día, aproveitando unha película, algo 
que pasou a un familiar ou a un compañeiro... 
-  Procurar coñecer a os seus amigos e amigas. 
Así poderás facerte unha idea real. Invitalos a casa ou a algo que fagades a fin de semana.  
-  Darlles tempo para estar con eles. Sabendo onde van e controlando as horas. 

 
É importante que teñan tempos para estar cos amigos. É unha primeira independenza, 

aprenderán a desenvolverse, limando o seu carácter na relación cos demáis. 
 
-  Pero, eso sí, supervisar, controlar qué cantidade de tempo están fora, onde van e con 
quen están. O exceso de tempo sexa á hora que sexa non é bon. 
 
 - Ensinarlles cómo sair de malas situacións. 
Trata de falar das súas relacións cos amigos, o que pasa, etc. Axudándolle a ver cómo mellorar 
o enfrontarse ás situacións (riñas ou malas presiones do grupo). 
Mellor que aconsellar é preguntar: Que farías tí se… e,  que pode pasar se?… como se 
sentirá?... 
Tamén é bon practicar excusas ou formas de enfrontarse a esas situacións agobiantes. Un bo 
recurso é que nos boten a culpa a nós (“Miña nai mataríame se se entera”) ou cousas así. 
 
- Coñecer aos pais dos amigos 
Vén moi ben. Non se trata de ser íntimos, senón de saber como son, que pensan e 
poder falar con eles se se da algunha situación complicada. 
 
-  Dar bo exemplo 
É o que máis lles axuda.  
 
- Non debemos caer no erro de posicionarnos radicalmente contra a súa cuadrilla. Á 
maioría dos pais gustaríanos elixir as cualidades dos amigos; pero iso non é posible. Faremos 
ben evitando comentarios negativos acerca dos amigos, xa que se poría á defensiva a favor 
deles, pechándose aos nosos consellos. O ideal é potenciar a comunicación. 
 

 

 
 
En resumo: Cando un adolescente erra cos seus amigos e cae na conta diso, os pais deben 
darlle un apoio incondicional e, sen enfadarse, tratar de solucionar os problemas sen dicir “xa 
cho dixen”. 
Intentade ser democráticos e estar relaxados, Só se aprende a andar dando pasos.  
Non hai que tratar de controlar a formación da identidade do adolescente, senón acertar a 
acompañalos, cencedéndolles un grao de liberdade moderado e unhas esixencias xustificadas. 

 


