
Para a rapazada
¿Que me esta pasando? Libro para chicas,  de Lynda
e Area Madaras. Eds. Médici, 2004.

Con ilustracións, anécdotas e historias reais, este libro
resulta unha completa guía educativa sobre a pubertade e a
saúde para todas as rapazas entre os 10 e os 15 anos.
Atoparedes nel temas importantes para elas, tratados con
sensibilidade e obxectividade: os cambios físicos, os peitos,
os órganos reproductores (vello púbico; ciclo menstrual,
métodos anticonceptivos apropiados para esta edade...). Tamén de saúde e 
hixiene xeral: o exercicio e problemas das deportistas de competición; a anorexia
e a bulimia... Completo e de fácil lectura. 

Versión para rapaces (eles!): ¿Que me esta pasando? 
Libro para chicos,  de Lynda e Area Madaras. Eds. Médici, 
2005.
Semellante ao anterior, pero destinado ao xénero masculino: nel 
atoparedes, os temas que preocupan aos adolescentes: os 
cambios físicos, o estirón, os órganos reproductores (vello 
púbico, métodos anticonceptivos apropiados; a sida e as 
enfermedades de transmisión sexual...) o cambio de voz, o 
exercicio e a vida sá (os perigos dos esteroides e o 
entrenamento con pesas); cómo comer ben; o tratamiento do 

acné... Igual de interesante! 

Fuera de control,  de María Villegas e Jennie Kent. Ed. Macmillan, 2011.

Unha  guía  para  rapazas  e  rapaces  sobre  os  cambios  que  se
producen durante a adolescencia. Este libro comenta tamén vaios
aspectos  relacionados co ocio  xuvenil,  as  tribus  urbanas e  os
conflictos cos que os adolescentes se poden atopar, todo contado
en forma de banda deseñada. Recomendado a partir de 13 años. 

Rebella,  de Julia Weidner. Ed. Montena, 2010.

Un libro só para elas... Con toda serie de
consellos para apropiarse do seu corpo, explicado sen tabúes 
para que te atrevas a ser ti mesma... e diferente!
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Que é a adolescencia?
Unha definición rápida, de https://gl.wikipedia.org/wiki/Adolescencia : 

«A adolescencia é unha fase de desenvolvemento psicolóxico e físico do ser 
humano, entre a infancia e a madureza plena. [...] A adolescencia engloba a 
preadolescencia (Dos 9/10 aos 12/13 anos de idade, aproximadamente) e a 
adolescencia propiamente dita (Dos 13/14 aos 19/20 anos).» 

Esta  é unha etapa de cambios que non sempre son ben levados polo
propio  adolescente,  nin  polo  seu  entorno  máis  inmediato  (familia,
profesorado...). Nese sentido, toda orientación ao respecto pode ser de
utilidade.

Algunhas ideas útiles e interesantes:
• De https://www.psicomaster.es/como-afrontar-los-cambios-emocionales-en-la-adolescencia/:
Como viñamos dicindo, «a adolescencia é unha etapa de transición na 
vida de todos nós, onde se dan cambios físicos e emocionais importantes.[...]
Por iso, pódese afirmar que os adolescentes viven unha etapa de crise por
todos os cambios que se dan, e é verdade: pasamos por unha especie de 
confusión en cuanto a emocións e sentimentos.[...]»

Algúns consellos para os (sufridos) pais e nais:

• É importante ter autocontrol,  manter a CALMA  cos adolescentes:
isto  fai  que  podamos  escoitalos  e  expresarnos  mellor  con  eles,  e
facilitamos así a comunicación para que sexa eficaz. Ben é certo que
isto ás veces non resulta doado... pero se detectamos que non somos
capaces de manexar o noso enfado no momento, mellor esperar. 

• Temos que mostrarnos FIRMES. A firmeza facilita que se establezan
de modo adecuado os límites, pero con tranquilidade: a firmeza nunca
debe ser imposición, poñer castigos imposibles de aplicar, etc., pero si
cumprir aquelo que dixemos. 

• Nai e pai han de ser EQUIPO e manter COHESIÓN, tanto en pais
separados como nos que non o están. Para iso, mellor falar primerio
entre vós, antes que co adolescente, tentar de chegar a un acordo e
manter un único criterio diante do menor. 

Máis información en: https://www.psicomaster.es/como-afrontar-los-cambios-
emocionales-en-la-adolescencia/ 

E, como curiosidade sobre a adolescencia: 
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/las-10-claves-de-la-adolescencia 

Recomendacións da Biblioteca Escolar 
Libro informativo e de axuda
Tú no me escuchas, yo no te entiendo,  de Lara 
Fox (et al.). Ed. Vergara, 2007.

Din os pais: «Poderías terte esforzado máis nese 
exame.», «Cando eu tiña teus anos...», «Co tempo 
hasmo agradecer...». O que interpreta o fillo/a 
adolescente: «Nunca te esforzas e deberías sentirte 
culpable.», «Fai un millón de años...», «Eres demasiado 
inmaduro para comprendelo e non teño tempo de 
explicarcho todo.»... Será posible que pais e fillos e fillas

adolescentes se comuniquen de verdade? Si, din dúas rapazas de 16 anos, 
que neste libro «tradúcennos», o que entenden cuando os adultos lles falan. 
O resultado é un libro que pode ser de grande utilidade para nais e pais, e 
aconsellamos ler. 

Cómo comunicarse con los adolescentes en la vida personal y 
profesional,  de Édith Tartar Goddet. Ed. Spes, 2005.
Os pais deben facer fronte ás constantes tensións que
surxen nas relacións cos fillos e buscan, ansiosos, consellos
ou respostas que lles axuden a establecer una comunicación
fluida e positiva con eles.
Esta guía práctica expón con total claridade unha serie de
estratexias, apoiadas en casos concretos, que se poden
aplicar para conseguir un achegamento real e sincero ao
adolescente.
Tamén contén numerosos consellos prácticos que lle
servirán para acompañar ao seu fillo/a adolescente no difícil camiño ata 
convertirse nun adulto responsable, de pleno dereito. 

Antibullying : Descubrir el acoso escolar y 
combatirlo, de Trevor Romain. Eds. Oniro, 2010.
Un libro para todos, pequenos e maiores, que dá as 
claves para loitar contra o acoso escolar. Se coñecedes 
a alguén que está farto de que se metan con el, de que 
o empuxen, o amenacen ou que fagan burla del, este é 
o voso libro. Un libro práctico e claro que pode ser de 
moita utilidade para afectados e para os interesados no 
tema. 
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