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PERSPECTIVES DE LA fDRi:lACIO DE CAPS I r.lONITORS 

En una enquesta repartida darrerament antre als assistents al XI\16 
Curset General, hi han certes respostes qua podem considerar coM tot un signa del 
que ss esperat da la tasca dels equips de rarmaci6J a la pregunta de qué as alló 
qua el curset ha plantejat de nou, es multipliquen lea respostes semblants a lea 
següents a 

"necessitat d~organitzar l~equip• 
"necessitat de repartir tasqua~ específiques als membres de l~equip" 
•necessitat d~especialitzar-se• 

- •necessitat de coneixar a fons cada infant i d~adquirir els elements 
necessaris per a poder coneixer-Ia• 

- •necessitat da preparar-ma molt a fons, par a la tasca específica da 
las colonies del meu centre" 

fixeu-vos en las tres primeres respostes, totes incideixen sobre un 
mateix punt, la necesSitat da qua la tasca dels monitora sigui especialitzada en un 
dels aspectes d'animació de la colonia, necessitat da que les diverses tasques siguin 
repartides antre els me~brae da l'equip da monitors. 

fixau-vos en les dues darreres respostes, incidaixan en un aitra punt 
molt importanta la necessitat de qua cada monitor sigui preparat per a conaixar a ca
da infant del seu grup, a f! d'anar plantejant alternatives directament personals en 
tota la tasca educadora, 1 la necessitat da fer raferencia a 1 ~ambient inr.tediat da 
1 ~infant del propi centra. 

Alxó ens duu a considerar quines han d 1 aaser les l!naes-mestre per a 
la propera campanya. Crec que ea poden resumir en ala punts següentsa 

1.- Especialització dels oonitors en una da las técniques d'animació da la Colo
nia& siguin els jocs, sigui l'educació tísica, l~expressió, les activitats 
de na tur a, etc. 

2.- Rltfenament per al treball en equip& si cada monitor es aepeci6litzat en una 
diferent técnica d~animació, cal que el planteig da la colonia sigui fat per 
un equip an intercanvi real d~iniciatives i expreianciee per a que el progra~ 
ma de la colonia resulti equilibrat i posat a punt. 

3.- Estudi malt seriós de la caractariología i la psicologia da lea diferents .a. 
edatsJ cada día veiem més clara la importancia da l~ap1icaci6 d"un cert grau 
da tecni ficació sn 1 ~educació. 

4.- Atenció a lea bases sociológiguea i ambientals del grup 
equip duu a la Colonial també creiem que al coneixement 
fona~sntal par a desenvolupament d~un programa realment 
grup ::1 ~infants. 

d~infants que cada 
d~aquestes bases ea 
aducatiu par a un 



A partir d·aquastes l!ness-mestra, voldria plantejar-vos ara de qui
na manera s'aniràn desenvolupant les activitats da formaciÓJ comencem, però, par veu
ra que exigiré de tota nosaltres aquest planteigt 

d·una banda, exigira un reforç considerable en els efectius dal3 equips da 
formació& reforç en calitat i reforç en cantitat 
d·altra banda, exigiré una descentralització dels esforços• es a dir 1 hau
rem d ~anar pensant en descarregar als equips centrals de la tasca sempre 
repetida dels cursets generals per a encomanar-los la tasca d'aprofundir en 
llurs técniques d'animació per a reflexar llur estudi ea estades d'especia
lització it com a¿contrapartida, haurem de ,.~ promoure la constitució 
d 'aquips -l'~&,. pg; a la preparació de cursets generals adaptats a las 
necessitats específiques da! nucli humà corresponent 
per f!, ens exigira de buscar als llaços més adients entra els equips central~ 
espacialitzata en técniques concretes i els equipa comarcals per a la prepa
ració de cursets generals d'introducció al métode de les coloniea· 

Cal dir que ja hem començat a experimentar aquest sistema de treball 
a base de cursats preparats per equips comarcalat al Baix Llobregat, l'arxiprestat 
de martorell, potser, ban aviat, el Vallés. Aquestes axperiencies inicials ens dona
ràn la pauta a traçar per a emprendre el camí amb claredat • 

Oonç bé, el programa dels equips de Fornació per a 1 ~any que corre i 
per al vinent, seré un reflex da tot el que hem exposat1 

1.- Dedicació dels equipa centrals (rlat.urat Jocs, Expressi6t Pedagogia del Cos, 
Padagogía da la ré, i algún altra en curs da gesti6) a l~aprotundiment da 
llurs aportacions a !*educació i al reflex d,aquast estudi en estades da per
raccionament, taules rodones 1 cursos da preparació d~equips comarcals. 

"":.-·_, __ .¡_:: 
2.• Constitució d'equips ~ de foemació, equips dedicats a la preparació 

i execució, d'acord amb !~equip da torcació del Servei, dels cursats generals 
d'iniciació a las coloniaa. P~<Au ..... "-~<~ J,Li..:. J_¿ .:<lktt.':dCW-1 [.;.,. "'~ !... 'l..o;-t.(;h .. aw! 

J·i.l.~t1b ~ts. 
3.- Reforçament dels equips centrals amb l'introducció da nous voluntarisl da ca

ra a aquest servei qua us demanem, publicarem tan aviat com sigui possible un 
plec de condicions. 

4.- Realització de cursos da preparació o de trobades ¡::~eri6diques par a animadors 
CQ t&eale. 
-::b•>!!ll ,-i..:~ 

s.- multiplicació, per part dels equips centrals, de les estades i cursets d#as
peciali tzació. 

6.- Inaugutaci6 d~una nova serie d~activitata¡ les taules rodones, petites reu
nions dedicades a prBctiquas sobre un determinat tema; en publicarem progra
ma, 
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I acabem. Com ho podeu vauro, a1¡6 qua oarca a rons tot aQuest progra
ma as u~ h~foúi da descentralització que pod:em fer raspaldata per el real progrés 
qua ~~.z¡~ •• , .. en el nivell do reflexia i do calitat de trablll en tots els ses 
tars del nostre pa!s. Crac qua ho podrem dur endavant. 

JoaQuim mc.rranck 


