
SERVEI COLDNIES DE VACANCES 

OOCUffiENTS 
SERIE MITJANS 0 1 ANiffiACIO - N9-4 

DE L 1 ESTRATEGIA A LA PROGRAM.'\CIO 

Per a les pàgines que segueixen m'he servit molt del llibre de 
Charles Maccio titolet "Animation de groupes" que ha estat editat per la 
Chronique sociales de france. 

L'i nd ex del que segueix és: 

1.- Els objetius de l'acció. 

AdaptaciÓ de la tesi al projecte del SCV. 
2.- Estratègia i tbctica. 

Esquema. 

3.- Què és un programa? 

4.- Determinació dels objetius. 

5.- Tècniques de programació. 

lògico d'un s~stema d 1 execuciÓ 
repetiment de responsabilitats. 

-lògica interna d 1 un sistomo d'informació. 
6.- T~cnica senzilla d 1anàlisi. 

Jooquin mc. Franck 
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ELS OBJETIUS DE L'ACCIO 
(op, cit, p. 65. ) 
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Els homes i les dones que menen les seves activitats ordenant-les al servei 
de la societat, participen, amb el seu treball, al perllongament de la creació i con 
tribueixen personalment a ¡tevolució de la història. Contribueixen per aquest ma-
teix fat a la seva prÒpia realització. 

El sentit de l'acció 

Actuant, l'home no tranforma Únicament les coses i la societat, es trans-
forma també ell mateix. 

Apr6n, desenvolupa les seves facultats, as constantment convidad a ultra
passar-sa i a sorti de si mateix. 

Aquest desenvolupament, si és bon compr~s, té molt més da volar quo les -
riquesses exteriors quo poden ~sser acumulades, 

L'home val m6s por allÒ que ell és que per allò que té. 

De la mateixa manera, tot allò que fan els homer per a instaurar una justi
cia major, uno fraternitat més àmpliot una organització mes humana de les necessi-
tats socials, vol mós quo els progressos tòcnics. 

El progrós tècnic pot fornir materiols a la promoció do 1 1 home, però per 
si sol no lo pot dur a terme. 

La norma do l'activitat humana Ós permetre a l'home. individu i societat, 
do créixer fins a lo plenitud en la seva vocació~ 

Precisem el sontit do la nostra recerca: lo finolitnt, l'objectiu. 

Cercar un objectiu Ós definir els valors que serviran de guio a totes les 
bostros accions. 

~ tenin una certa concepció de l'home, haurem de precisar com el concebim 
quant a persona individuak, i tamb8 an les seves relacions comunitàries 
amb als altres. 

tenim tambG una certa concepciÓ del lloc de l'ho~e en lo societat, i això 
iJnS conduirò o voler actw::r par n transformar les estructures o fi que per-
metin: 

- a tot home, el desenvolupament de la seva porsonclitnt 

- e tot ho~e, rpendre responsabilitats en lo construcciÓ de lo 
societat. 

Es, doncs, uno lluito contro ol conformisme la que volem emprendre per o 
desovolupor un homo creodur. 

ciar-los: 

Haurem de aonduir la nostra acció sobre dos fronts a l'hora, sense disso-

acció sobre els homes per a un millorament do lo persono i de los seves r~ 
lacions amb ols altres. 
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acció sobro les estruc;tw!t'aa perqu~ afavoreixin, en lloc d 1 a?.ienar, aquest
millorament. 

De l'ob·actiu al ro rama 

Hon de concretar aquest objectiu tan ampli en una tasca concreta, en 
el nostre cas la de desvetllar la comunitat als problemes i a les possibilitats da 
llesploi infantil, i , dins d'aquesta tasca concreta, ens cal encara arribar o con
cretat als valors da fons en un programa d'acciÓ. Es el preu de l'eficàcia. 

En un programa hi ha varis nivells: 
1.- en primer lloc hi ha el programa final qu8 es la concreció d'ollè qua desil 

jar{em veure en uno societat mós justo; aquest programa tractaria tots els 
aspectes do lo vida social, econòmica, po}JÍticn, cultural, etc. 

2.- tindrem,també,una sòria d'objectius a ll8rg termini quo pormotran d'inserir 
lo nostra acciÓ quotidiana en una perspectiva d'evolució; 
en els nostre cas,aquostos objectius o llarg termini podrien ésser els de to
nir,a nivell do zona,un equip complert do formació permanent de monitors,co
mités do parcs intor-c~ntros,comités econ~mics i de recursos intor-contres, 
estatut legal garantit,otc,otc. 

3.- ustom,porò,fronots por una sèrie d'impediments dels quals hem de ser cons
cients si volem tocar do pous a torra:irrosponsabilitat dels monitors, absolut 
dosintorbs do los autoritots{ropresentonts,això s{, de lo veu del poble),dosin
torhs,oncara quo no tan absolut, por part dols pares,necessitat d'aconseguir 
un canvi do la mentalitat eb la comunitat,dificaultots por a trobar gent res
ponsable i eficaç a l'hora,etc ••• 
és evident,doncs,que ens hauvom de proposar,per a l'immodiat,una serio d 1 ob
joctius a curt torme,roalitzablo por l'acció quotidiana,porò realitzats do 
tal formo quo pormotin d'anar progressant cap a l'objectiu final¡per oxomplo: 
aconseguir la presa de responsabilitats dols pares en la preparaciÓ dels clubs 
d'esplai,aconsaguir un r8conoixomont en l'opiniÓ dels pobles do la zona ••• 

- així,cada rounié s 1 ha d1 insorir on un programo genoral,com una etapa necessà
ria por assolir els objectius fixats. 

Exercici 1 

En ols dos fulls sogÜonts hi ha un esquema incomplert de classificaci6 
d'objoctius.Cal quo,abans do continuar ll~gint,l 1 analitzis amb calmo i l'arreglis 
(traient el que hi Ós de més i posant-hi tot el que hi falta).En fer aquesta tasca 
de correcci6 procura recordar tot el que hem vist fins aqu[ i fes servir els apunts 
per a solucionar la questié. 

Exercici 2 

Un cop tinguis complert el quadra d'objectius7 pots, si vols fer-ho, presen
tar-lo d'una forma força clara a la vista i molt comprensible*Es la segÜent(observa 
que forma un triangle): 
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intermedi a.1 
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I 
ECiQUErYIA Q[_ CLASSifiC.tiGIÚ 0 1 QBJECTIUS ' 

' nivell 1 ob jacti u final aconseguir qua els temps lliures dels infants de ¡ 
tots els nuclis de la zona siguin pec a slls una 

oportunitat d'axpansi6 personal 
··--

nivell 2 objectius nsces• ' A,- Aconseguir dos locals a cada poble I ' 
saris l'ab-

I 
Aconseguir reconeixement legal (almenys im-e er a ' B,-' 

jacti u final I plicit) 

(diguem-ne objec- I c.- Aconseguir reconeixement de l'opiniÓ pÚblica 

tius estrat~gics) 0,- Ot: tenir als quadres de monitors necessaris 

E,- ObtBnir els quadres directius(caps,odminis-
I 

I tradors,etc)necessaris 
I F,. 

G,• 

H,-
...,~·--· ---------- -l--· 

nivell 3 ob,jectius in tor-

I 
eer a l'ob,jectiu estratègic A 

medis 2sr a assq- - aconseguir diners 
' lir els del nivell I - trobar locals amb les condicions ne-

anterior. I 
cessàries 

- trob.;.;r persones que "' facin responsa-

I 
blos de la gestiÓ del problema 

- trobar persones que puguin garantir 
I 

l'economia del projecte 

- trobar assesors 

-
-
-

' 
QOI' a l'objectiu astrat~gic B 

- fer u estudi de les possibilitats le-

gols (encomanar-lo al Servei JurÍdic de 
scv 

- buscar les possibles pcoteccions a tro-j 
bar en la zona o en algun poble concret 

- trobar una persona que es rGsponsabili t 

zi de dur les gestions 

I - parler-ne amb tots els rosponsablos de 

la zona p8r o obtenir el seu consell 

-
-
-

I 
I 

"" 
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Esquema du class.if'i::ació d'cbjt~ctius (contint,.;a) --- cal omplir el full 

nivell 3 (continuaciÓ) per a l'objectiu estrat~oic C 

per a l 1 objectiu estrat~oic F 

I 1------ -" "" ____ _ 
1 .P.Gl' 8 l'objectiu cstrntGgic G 

I -

per a l'objectiu estrathgic_tl 
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¡f"'SJ.To.R A,_T!CCc;G!ÒléOA_:,__;TéOAC ;r CA 

(ep. cit. p. 66) 

EstratbQia determinaciÓ dols objectius roalizables en el par!ode on hom es 
troba 

T8ctica elecciÓ dels mitjuns a utilitzar por a assolir els objoctius de
terminats en el plà estratògic 

Consisteix en determinar els objectius ~oolitzotles on el per~ode on 
hom es troba.Es l'octunlització dr::l programa en un o molts runts,roolitNdB n par
tir d'una anÒlisi do lo sitació. 

Por a elaborar l'estrot~gio,col passar per moltes otcpes: 
1.-Elnboroció 

informoció: os trnctp d 1 D.conseguir el mbxim de procisions sobre la 
realitat, forces que hi intervonen,etc.por o obtenir una 
visió tan objectiva com sigui possible 

- Anàlisi: 

- Síntesi: 

2.- Decisions 

recollida l 1 informoció,cal onolitzor-le seriosnmont por 
a deduir-na els varis usper.tes da lo realitat 

L•an~lisi fÓra insuficiont si no permotés una síntesi de 
la que hom pogués deduir los línies do força do l'acciÓ. 

A partir d'aquest moment~ hom disposo dels eloments necessaris per o lo deter
minaciÓ dels objectius: 

Objectius estrnt~gics en primer lloc 
Ós o dir,els millors objectius a assolir tenint compte do les possi
bilitots;llobjectiu estrotbgic no ha d'ósser modificot,amb cap pro
tox,en el curs de l'acci6,porqub significo un canvi totol do 1 1 estra
tbgia. 

- Objectius intermedrus 

L'objectiu estrotGgic no pot essor aths d 1 un cop;caldr~ preveure ob
jectiu i,,sl.J'·-~t.~l).ic -:.. pot ésser ot\Js d'un cop; caldrà preveure objec
tius intermedis quo permetin dG prodrossor· vers l'objectiu finnl. 
Abans de seguir endavant, col quo et tornis a mirar l'exercici que 

hns fut. Està dol tot d'acord amb això?. 
La tb.cticn 

En tots acció hi han tres fases essencials: 
oloborcciÓ: ós el que hem vist amb l'informaciÓ, l'anàlisi i ln síntesi. 
decisiÓ: Ós lo determinaciÓ dels objectius estratègics i dGls objectius 

intermGdis; la tosca que corrdspon pròp~nment o l'ostrotègio. 
Aquestes duos faSGS formen part de l'estratògin; quan hom nrrl 

ba a la tercera, que bs l 1 exocució, ontrom en ol dcmini de le thctica. 
La thctico cumonço on el momont on que possom a l'acció pròpiament 

dita. Es tracta da triar i do posar on funcionnmBnt ols mitjans més adeqüats de 



quò dispos~m por a asoo:ir 1 1 objoct~u. 

La ostratògio pons~ i propera l'ncció a llarg termini. 
n.a tàctit:o ós l'adaptació d'oquost pansar:1ent al moment en què hom actua. 
Tant lo estratègia. com la tàcLicn fon part de l'ncció. 

------------------------------------------------
' ESQUEIYIA GENERAL DE LA Tl-\CTICA --...:."=='=='=====---- -----------, 1.- ANALISI PERmANENT 

i ____ _ 

-de los dades de l'8nàlisi general 

- en el lloc de l'acciÓ 

elecció dels mitjans 

- posto en morxa 

;;. progressió 

----~~a~d~a~nc~>~-Óc__ 

- elecció del momBnt 

- elecció dels recursos o forces o utilitzar 
- progressar 

- explotar els avantatges adquirits ---------------------- ------------------

ESQUEJOA G'ENER¡:\L DE L1 [STRATEGIA 

1,- ANALISI GDJERAL 

---------
! 

informaciÓ 
I ¡- ;:;ctual I 
' informació sobro 1 1 OV.Q. 
I 

I 1 , 1 de 

i lució ontGrior. 
¡_ evoluciÓ previsible I 

J i 
1 

--: aituocio genurnT~ - social 

- política 

- ecunòmicn 

- ols diferents nivells: - do club 

- lea nostres forces 

do poble 

- de zono 

- els oliats i els odversnri's 

- els nostres- mitjcns 
1.2 - Tioctoment de lo informnciÓ: 

- reunir-lo d'una mcnoro ordenada 

- cocrdinor-ln 

- critoris d'elecció 

- mètode d 1 anñlisi i do síntesi 
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2.1 - Eleccio do l' objGê-tiU"; condiciona 

• que estigui en el com{ de la fi~nlitnt proposta 
que elevi el nivell de consciència 

- que pugui ésser otés 

- que engatgi a lo continuació més enllé de l'éxit 

2.2 - ExecuciÓ: 

movilitzaciÓ dels recursos 

- elecciÓ del moment 

- previsió de les etopes o seguir 

-----·- ·-------··---·-··--
3.- OBJECTIUS INTERr.lEDIS 

3.,------ nêccio cte l'Objectiu; co-ndicio-nS!~~-----------···---- ------·-- · 

- que estigui en el com{ de l 1 objoctiu estratègic 

- que sigui odopt~ble o l'actualitat immediata 

-que sigui rewlitzoble a curt termini 

- que sigui comprensible per o tots 

3.2 - Execució: 

-mobilitzaciÓ dels recursos 

- acció unitària 

------------------------
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ESfJL•r:rr,p GENERAL 0[ L ~E"STBATtGIA I LA TJ:l.CTICA 

L---~-i_n_a~-~--t_a_-~_J---~ ~-
"-- <---. --- -----

-......._. ---- -

' 
~L estra té gia ¡' parcial 
I 

A.2 / I / 
J --{1~~-=-c_:~:~~ 
~ 

i ~-------
1~ - - - .::::::.: I 
! tàctica Jt' :// 

1 
__ s_i_t_u_a~ció de partença-I 

----- ------ --------¡ ~· ~- r-id-,-c l- r id-. -o-¡ 

objectiu 
intermedi A.l 

i. "'re~~~dc·~--~-----------···---------- ----~ 

- estratègia = pensar el conjunt d""ob- ) 
jectius parcials (intermedis) realit- ,1 

zables en el camí dg 1 ~objectiu fi
nal. 

tàctica = acció per aconseguir cada 
objectiu i progressar cap al final. 

__ j 



- 11 -

¿ QUÈ ES UN PROGRAmA 7 

Situació de p~~nç"a"----------------------------------------------------------------
Com estan cobertes avui les necessitats de l•osploi dels infants a la 

nostra zona?.De quina manera són aprofitades les possibilitats que nfereix per a 
promoure el creixement integral i lliure dels nostres infants?. 

Quina és la diferència qWe hi ha entre la situació real actual i la que 
considerem com a més desitjable? 

Aixè ens duu a plantejar-nos qu~ és el que fóra desitjable de fer i quin 
t{pus d'estructuració hauríem d'impulsar per arribar a una millor cobertura de les 
necessitats i a un millor ap ro fi tement da les possibilitats de creixença dels infantsJ 

ob·ectius estrat~ ics 

En funció de la nostra concepciÓ de la persona i de la societat, intenta
rem elaborar un objectiu estrat~gic(o varis) qua ens permetin d1 anar acostant-nos a 
la situaci6 estimada. 

Cercarem de dterminar la estructura a crear da forma que respongui n la 
doble exig~ncia que hem precisat.Potser hi haurà divergències a l'hora de posar-se 
d'acord, però cal fer-ho absolutament. 

Un cop determinat l 1 objectiu,caldrà procjsar de quina manera ens mourem 
per assolir ja que el més probable és que no peguem fer-ho d'un sol cop. Es per aixb 
que ens caldr~ elaborar una estratogia que ens permeti d'aconseguir-lo a la llarga. 

l 1 eshntè i a 

Aix!,per anar de lo situació de partença fins a l'objectiu final, cal de
.. terminar els mitjans que ens pormetrñn de salvar la distància:oixò 6s l 1 estrétègia: 
la t~cnica per anar assolint succesivament els efectius situats en l'esquema. 

malgrat tot,hem vist que es impossible d'assolir l'objectiu d1 un sol cop 
per rnó d1 unn sòria d'obstacles imposats per la toalitat:manca de presa de conscien
cio de gent interessada,diverg?mcie.; entre ols responsi:ibles,estructures actuals de 
la societat que dificulten ol progrés,etc ••• 

Caldr-à preveure les etapes ,i aixh és el que anomenarem ols objectius in-
termedis. 

Els objectius intermedis 
Ens caldrh,doncs,preveura ols objectius o curt termini que ons permetran 

prograssor cap a l'objectiu final. 
Aquests objectius hauran d1 ésser modestos o,almenys,hauron d'Ósser asso

libles en un perÍode de temps curt a f! quo la presa de consciencia dels intoressata 
sigui efectiva i que,havont assolit un objectiu sonzill,siguin mobilitzant per o 
assolir·els següents. 

Es molt important el sabe~ distingir llobjectiu intermedi de l 1 objectiu 
estrat~gic o final::.ja que l'eficàcia real depbn de qub hom cómprongui~_cla!'emenl:, 
aquesta diferbncia de nivell: 
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-prenent l'objectiu interrr.odi com a objectiu final hem dóna tota.la im¡Jn
tància del projecte o ~ petit paa i hom n'oblida tota la test~. 
d'aquesta manora,hom s'esgota en aspectes parcials del treball~deforment 
lo realitat. 

Le túctica 

La tbctica consisteix en escurçar les. distàncies Mtre lo situació nctu:Jl 

i l'objectiu intermediari.C:onsisteix_ en 1 1 exor:~..;::::ió ord8nada dl accions conç:;;otcs q"...'D 
vagin duent a la consecuciÓ d'aquest objectiu~ 

Sense tbctico hom corre el risc de dtüxnr-so dur lluny dv 1 1 obj2ctiu sr:;-¡

so odomar-se 1 n. 

La tàctica exigeix' 

tenir una visiÓ de l'objectiu final 

ésser conscient de. les limitacions imposades pel modi 

onaltzar constanment ol sentit i la dirocci' del que s 1 ha fet i del que resta 
per for. 

El punt de no-r~e~t~o~r~n"-----------------------------------~--------------------
Cada 8tapa intermodi~rio ens acosta o l'objectiu final tot salvant els 

obstacles del medi.Aquests obstacles poden'óssor tals que fagin dubtar de qu~ l'ob
jectiu final hagi estat correctnment triat. 

En l'an~lisi de l•estrat~gio és importantíssim de determinar un punt 
de. no-retorn, és a di:r,.un objectiu intermedi tol que, un cop hogi es tot assolit, no per
metrh de tornen enrera,molgrnt totes les dificultats.En tant en quant aquest punt 
no hagi estat at~a ,hom po~ revisar tota l'estrat~gia;un cop atès, ja no hi ha re
torn possibla.. 
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Oesprós d'haver vist quina ès l'estructura general de l'acció i com 
os concreto on un pro gama, ens cal fer un darrer esforç per a veu ro ·do quina manera 
concretarem el punt de llexecució en que ens trobem i la manera de determinar el 
que resta a fer i la manera com cal fer-ho. 

Les etapes de l 1 elaboraciG 

1.- Una an~lisi general de la s~ió: 
- una an~lisi que tingui presents tots els punts de vista: 

- econ~mic 

- polític 

- social 

- cul tur al 

- una an~lisi que ss projecti sotre tots els camps de la questié: 
- el medi 

les forces presents,favorables i desfavorables 
- les influències recÍproques ••• 

-aquesta anàlisi ha d'ésser dinàmica,6s a dir, ha de tenir present: 
- la situaciÓ actual 

- la manera com s'hi ha arribat (la hist~ria) 
- les previsions que es poden fer sobro al futur 

2.- L~elecció de llobjectiu estrat~gicl 

- s'ha de fer tenint en compto~. principalment llobjectiu de l'or
ganitzaciÓ o de l'equip 

- a més a més,cal tenir present: 

- que no estigui en contradicció amb els altres punts del 
prcgrnma,és a dir, que tingui cobuda en una perspectiva d'u
nificaciÓ de l' 8CciÓ dda a terme. 

- que elevi el nivell de consciencio del conjunt de les per
sones qua serhn afoct2aes per la consquciÓ de l'objectiu 

- que .pugui ésser atós:col ésser realista .. 

que dugui en sf mateix una reacció en cadena de noves 
accioms en l{nio amb el programa 

- que representi un progr8s do la situació actual 

3.-L 1 elecciÓ do l'objectiu intermediari 

- situat en la lÍnia de l'objectiu eQtrêtègic,de tal forma que ajudi 
a assolir .. lo 

-.determinat on funció de l'anàlisi immediat de la situació 
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-ha ct"6sser un objoctiu rsalit':nblp en t..::l terr:ps b;·~eu a fi quG tota··els 

membres es vegi:l cop3ços dlassolir-lo 
-ha d'ésser comprés per tots 

4.- An~lisi Qermanent: 
- si restem limitats a l"an~lisi general realitzada al comEnçament de 1 1 ac

ció,ens condemnem a liineh ~oia per raò de uqe la situació evolu iona 
- l 1 Única forma de restar conscients de la realitat que canvia continua

ment, és dedicar una part de les energies de lJequip a analitzar el~ can
vis de la situació dins de la qual hom treballa 

s.- Execució 

La realitzaciÓ de la acció, és a dir~ l'execució de lles decisions quo 
concerneixen a la posta en pràctica dols progrnm<.Js o d 1 un punt del program<.J,depen
dr~: 

- mitjans posnts on funcionament: 
- materials i personals 
- en quantitat o en celitat 

-~~todea de treball 
- adaptats a l'objectiu perseguit 
- adaptats a les persones 

- l'elecciÓ del moment dBcissiu 
- els graus de mobilitzaciÓ del conjunt de l'aparell hum~ 
- la consciència de cadascú 
- la tallo de llobjecti~ 

La condiciÓ do tota eficocia reposa sabre: 
1.- a nivell de les persones,sobre el greu de consciència i de parti

cipociÓ 

2.- a nivell de los estruct.ures.,sobre la capacitat del grup per o ela
borar un progarma sufivientment precís i detallat. 
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L '"elaboració d'una ostt-atègin i d'una tàctica ha de permetre: 

1.- determinar objectius suficientment prGc.i.sos per a mobilitzar 
les persones. 

2.- determinar objectius suficientment petits per a poder ser 
assolits, 

3.- determinar objectius suficientment lligats entre si per a 
passar de la realització d'un al segú'ent. 

LÒgica interna d'un sistema d'"execució 

Hom no pot assolir un objectiu estratègic sense haver assolit abans 
els objectius intermedis corresponents. Veieu la Figura de més avall. 

Això vol dir que els objectius intermedis s'h<ln do realitzar abans 
que hom pugui assolir ols objectius estratègics; que la realització dels ob
jectius intermedis és una condició perquè hom pugui realitzar els objectius 
estratègics. 

"-~~-
A més a més~ els objectius intermedis r.o es poden realitzar en un 

ordre qualsevol; de vegades el que es puguin realitzar alguns d'ells depèn 
de que hom n'hagi realitzat abans algun altre. Per exemple, col.locar la 
xarxa elèctrica d'una casa en construcció s'"ha de fer abans que pintar la 
casa, tot i que tant la col.locació dels f'ils com la pintura són objectius 
intermedis per a l'objectiu estratègic de tenir la case acabada. 

objectiUs intermedis objectius estratègics 

objectiu 
final 
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Aix!, en plantejar-sa 1 ~execuci6 d'algun objectiu, cal tenir pre
sents els següents elements de 1bgica interna a 1 'execució: 

1.- Els objectius intermedis s6n condicions psr a la realitza~ió dels 
èbjectius estratègics. 

2.- Alguns dels nbjactius intermedis són condició (srín previs) per a 
la realització d'altres: 

- de vegades, a6n condició absoluta: no es pot realitzar el 
segon fins que hom no hagi realitzat el primer. 
de vegades, són condició d'eficàcia: és més pràctic rea
litzar-los en un nrdre determinat, 

3,- la real i tzaci6 de cada objectiu demana un cert temps. 

En planejar el programa d'acciñ cal, doncs, tenir en compte quins 
sñn els objectius a assolir, quin és el temps que demana la cons<rcució de 
cada un d'alls i quin és l~ordre més adient a la realitzaci6. 

Prenem-ne un exemple molt cnncret: per al diumenge 16 de febrer 
hem de convocar una reuni6 de monitors de la zona; imaginem que avui som a 
13 de gener i que ens programem el conjunt: 

1.- l"nbjectiu estratègic és enviar la convocatòria abans del dia 10. 

2.- els objectius intermedis, condicions por a poder realitzar 1 'ob
jectiu estratègic, s6n ols següents~ 

- redactar la carta de convocatòria 
-crítica per part de l'equip 

correcci6 idiomàtica 
ciclostilar-la 
enviar-la. 

Aquest cas ós un exemple típic d'objectius intermedis que depenen 
ela uns dels altres; ara bé, hi ha alguns passos intermedis que 
podr!em afegir i que no depenen tan estretament del lloc que ocu
pin en la succassi6 d'nporacions: 

- comprar sobres i segells: aixÒ ho hem de fer, inevita
blement, abans d~enviar les convocatòries, però no hem 
do fer-ho necessàriamsnt abans de redactar la convoca
tbria o abans de ciclostilar-la. 

3.- així, podríem fer el següent programa: 

c--rod~ctar proje~te --~~: 
¡------"-·- -···¡ 

--~ cri ~.:.,ca~~~-Cl .. J _ 
corregir idioma ,_ --=:::::--r------- -"'--------, ¡ ciclostilar 1 

-----; 

'-------------
\ comprar sobres i segells' \ 

/ t 



- 17 -

4.- calculem el temps qua es pot trigar a fer cada cosa: 

ciclostilar: la casa que ens ho fa, demana 3 dies 
- correcci6 idioma: la persona que ho fa acostuma a trigar 2 dics 
-crítica: es fa on una reunió de ! .. equip: en tenim .els dimecres: 

d~avui fins al 16 do febrer hi ha els següents dime
cres: gener, 15, 22, 29 

fBbrer, S, 12 
-redacció prèvia: qui se .. n responsabilitza l .. ha de presentar 

fota el dia de la reunió quo dedicarem 
- els segells i els sobres han d'estar comprats el dia de la trn-

mesa. 

5.- ara ja podem fer un programa: 

- s .. ha d .. enviar el lO de febrer 
-ei ciclostilar dura 3 dies, s'ha d'entregar a la ciclostilada-

ra el 6 de febrer 
-si la correcció da l'idioma dWra 2 dies, s .. ha d'entregar al 

corrector el dia 3 (per a recollir-ho el 5) 
- lbgicament s'he do revisar en la darrera reunió que hi hagi 

abans del dia 3: serà el 29 de gener 
-els segells han d'estar comprats ol dia 9 

6.- al programe queda, doncs, així: 

reuni6 per revisar l~original 

x 
I 

...l 
¡ 
I entrugnr carto al corrector ........ 
' I 

rocollir-lo ••• , • •, •• ,.,.,,, •• ,. '1 
entregar carta a ciclostilar •••• 

ficar carta on sobres i tirar-lat 

13 gener 

29 gener 

3 febrer 

5 febrer 

6 febrer 

lO febrer 

-temps per escriure l;original: dol 13 al 29 de gener 

- temps per comprar sobres: del 13 de gener al 9 de f'ebrer 
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Exercici 3 

En l"exemple que hem estudiat en la pàgina anterior, os trac
tava d"enviar- una convocatòria per a una reunió da monitors de la zona. Com 
o exercici, intentarem ara de programar ol conjunt do la trobada per a lo 
qual, figuradament, convocàvem els monitors. 

Recordem: som a 13 de gener i convoquem la reunió per al 16 
de febrer. 

Imaginem que en la reunió es tracta de realitzar una vetlla
da sobre els problemes dol món actual amb un doblo objectiu: 

el primer objectiu és el de fer prendre consciència als monitors 
de la situació en quG es troben i de la importància que cal adju
dicar a la tasca d"educar. 

- ol segon objectiu ós el de que, al mateix temps que realitzen la 
vetllada, els monitors aprenguin novGs tòcniques d~express.i6 i des
cobreixin noves possibilitats de les vetllades. 

Treball a fer: 

1.- Fer una llista dels objectius intermedis (= problemes que cal tenir 
resolts per a podGr mentor lo vetllada); l~encetem i cal continuar
lo: 

decidir quin contingut ha de tenir la vetllada 
- ·,uscar ols materials de documentaci6 

2.- ordenar-los: tenint present la distinci6 entro ols que han de se
guir un ordre donat das del primer a l'últim i els que no depenen 
de cap ordre i només han de sotmetre's al condicionament do ser as
solits abans d'una determinada activitaL 



A.- objectius qu8 s'han d13ssolir amb ordro 

1.-

2.-

3.-

4.-

s.-
6.-

7.

a.-

'·-
10.-

11.-

12.-

13.-

14.

¡s.-
B.- Objectius que no depenen d'un or~~e estricte 

( a assolir abans del 

( a assolir abans del ) 

( e assolir abans del ) 

e a assolir abass del ) 

( a assolit: abans del ) 

( a assolir abans del 
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3.- posar dates (començant pel final), calculant els plaços de temps nece

ssaris per a fer cada treball o assolir cada objectiu: podem ferho en la 

llista que ja hem pre~arat en aquesta mateixa pàgina. 

4.- esquematitzar definitivament el programa utilitzant el "c:alendari" de 

la pògino. següent enq.¡e s'hi essenynlen els diumenges i els dimecres 

(recordem que els hem considerct com o dies de reuniÓ de l'equip) 



Anotor el programe triot. 
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··~ 
12 gener (diumenge) 

l -3 ' reun~o 

' -1 +- 19 gener (diumenge)_· 

--j _, 
···~ reuni6 

26 gener (diumenge) 

reuni6 

I 

l 
--¡_. Z: febrer (diumenge); 

-i 
·-·~ reuni6 

-·¡ 
i 

·I 
-~ 9 febeer (diumenge) 

-i reuni6 

-j 

-'i-16 febrer (diumenge)· 
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Repartiment de responsabilitats 

En el repartiment de responobilitots, col tenir presents uno 

sèrie de punt de referència : 

1.- No demonnr o ningÚ que faci ollò que no podriJ fer 

2.- Partir sempre do 1n persono que es disposa a assumir lo 

responsabilitat, 

3.- Esforçar-se en mantenir l'equilibri entre les dues finalitats 

de l'occi6 : 
ésser eficaç, fer uno tosco realment Útil 

- tenir uon ocasió d'enriquiment personal, d'o 
d'ampliaciÓ de 1n pròpia consciència. 

4,- Esforçar-se en mantenir totes les petites responsobilitota: 

que pren coda membre de l'equip integrades en lo responsa

bilitat prÒpia de l'equip com o conjunt 

A més o més d'aquest punts de referència, col tenir presents uns 

criteris d'ordre pràctic' 

1.- Repartir rcolment, no acumular sobre uno persono i deixat~: 

ridiculeses per ols ol~res. 

2.- No oncomonor a una mateixa porson.".l l'execuciÓ do varies 

tosques que s'hogin dc realitzar continuodament, 11 uno 

darrera de l'altre, sin6 procurar que tothom pugui tenir 

un punt de rep6s entre esforç i esforç. 

En la pÒgino següent hi ha dos models de quadres aptos per o 

procedir a un repartiment de les responsables entre els membres de l'equip. 



tasca 1 

¡, 
•! 
il 
i! Joan 
!r 

Lluís 

model lar. 

Anna Toni 
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Gemma Roser ... 
·- -- •i- --··- --·····-··-··-· 

------r---..,----

1

1·, i : 
--l--+------ __ _j_ ____ j 

tasca ! I ! 

tasca 2 

tasca : -ji -··· ¡--------;----- - -----;·-- ........ ------ ,i 

tasca :- -~~----- ------t- ---r --~----~:e: 

i 
' ·¡ -- "''"'~ï------------
1 
' 

¡I 

" I :1 I , 

-en cada casella hi coincideixen el nom d~una persona i el 
d ~una tasca a fer. 

- s~ cmple posant la data en què la persona ha de fer-se càrrec 
de la responsabilitat. 

model 2on. 

'! Joan Lluís Anna i Toni ¡ Gemma i Roser ••• 

j -4 L =i:==-=c;-,-f=-==~==+=== 
li ' ! 

12 gener r I I I 

-~-9··: __ l ___ l ___ ,-____ L_ J ____ .L 
26 gener 

2 febrer 

9 febrer 

I 
----· ---- -+ ---- ---

L~--t-~--
11 I 

li 

i 

o te. 

- s~omple posant en cada casella la tasca que ha de fer aquell 
dia la persona que encapçala la columna. 



• 
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Lògica interna d 1 un s ~<e· s~t~e~m~aud~'¿i~n~f~oEr~m~ac,_.io~'--------------------

Estudiarem això analitzant, en el paradigma que hi ha més avall, el 

montatge del curset a quÒ assistiu. 

De moment, retinguem només dues lleis: 

1,- Cal prograssar,en una Única l!nia lÒgicn,dins del contingut de l' inforrr:c

ci6 que es doni en coda unitat de temps (dio de~ treball) 

2.- Cal progroasnr,en una l!nia lÒgica de conjònt,en el contingut global da les 

unitats de temps (dies de treball) 

L'aplicaciÓ d 1 aquesta petita anàlisi l'hem de trobar en el muntatge de 

cursets,sessions de tècniques,sessions d 1 informociÓ o Formació,etc, 

Anàlisi del curs d'animadors 

·--~---------------- .. 

' i ---- ----- ---, 
' I 1er din 2on dia 3or dio 

-

VETLLADA 

' 
I 

I - I ------------- i 
I 

I I SOCIOLOGIA DE 
I ll.'ANiffiACil'j I 

TEORIA DE 

GRUPS 

Tt:CNIQUES 1 
' 

I 
mrrooEs 

- __ L _________ I ' 
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TECNICA SENZILLA D1ANALISI 

El quadre de doble entrada 

Es una quadr!cula en la que les files i les columnes tenen un 

títol i en la que cada quadrat significa el llec de síntesi S~ls conceptes 

que expressen els encapçalaments de les files i les columnes. 

Per exemple: 
~- .. ··-· -*---- ··--· -··--·-, .. '-~---------¡-·--------
1 animació . I ¡' tècnica jocs 
1 

- axpressl.o - _ 
=~-=--=---~------~-- J- - ........ - . --¡--·---- ---

1 1 ' 2 3 7 - 9 anys 

__ ; _ _, 

i·-------------~------------1---------- ________ _¡_ __________ ·-·-------
¡ 9 - 12 anys - 4 ! S '! 

1 ¡ 
' .. ---·-r-------------1------ --------- --------------------------. 

• 
12 - 14 anys 7 8 9 

' + 
' 

En aquest quadre hi podrÍem analitzar, després d'una serie de 

visites als Clubs d'Esplai de la zona, què és allÒ que els monitors utilitzen 

més sovint. Per a fer-ho ens valem d'una s~rie de files en qu~ hi classifiquen 

els nens per edats i d'una s~rie da columnes en que hi figuren tres tipus d'ac

tivitats : els quadrats ens diràn al que hi correspon, a l'hora, a cada edat 

i a cada tipus d'activitat; per exemple: 

ol quadrat 1 ens diu quins tipus d'animació es realitza de cara 

als nens de 7-9 anys 

el quadrat 6 ens dirà quins son els jocs que hem observat en els 

nens de 9 - 12 anys~ 

Suggeriments d'aplicaciÓ 

- l'an~lisi del que passa en realitat en els clubs d'esplai 

- l'anhlisi del tipus d'esplai proferit personalment pels monitors 

{ nois - noies, diverses Gdats). 
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-el planteig d'uno oducoció intogrnl on uno colònia 

- files 

- activitats esportives~ futbol i gimnàstica 
- activitats do representaciÓ: dramatitzacions, vetllades, 

tallers, dibuix , ••. 

activitats creadores: construccions en el riu, jardins ••• 

- columnes : 

- desenvolupament f1sic 
11 de la sensibilibJt 
11 do les cuolitots innates 
11 de lo consciència i dG les responsabilitats 

socials (en l 1Òq1bit da lo col'ònia, és clar) 
- desenvol~pomont de lo conscibncia del troscendent 
- imtegro.ció de 1 1 imatge del 11 jo 11 

d'aquesta manera, fixeu-vos-hi bé, podem crribor a analitzar quina aporta
ciÓ fon les diverses .~ctivitats proposades cm les files ol dosenvolupC!mont 
dels divorsos aspectes de lo porsonolitot del nen roproseótots en les col~ 
nos, 

anàlisi de les rcporcussions do les divursGs otapos d'un progr'"mo on los 
diverses estructures d 1 un club d'esplai o de l'equip de zona: 

- files: 
- otopo 1 

- etopo 2 

- otopo 3 

- ot o po 4 

.. columnes 

- estructures econòmiques 
-estructures del grup: integroci6, tensions ••• 
- estructures de l'imatge que tè l'exterior del club o de 

l'equip de zona, 

-estructures legals (penols o de protocci6 d'uno entitat) 
- otc, etc, 

( 

.... 


