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SERVEI DE CDLDNIES DE VACANCES 
OOCUffiENJS 

SERIE PEDAGOGIA N2 3 

Oi. E 

REFLEXIONS_ SOBRE l 1 EOUC.ACID EN L 1 ESPLAI 

~(.lli,_ :f1.tt<A&.. 

(1 sentit de l'educació 

John Oawwy diu que l'educació no ha de tenir per finalitat exclussiva ni la 
simple expansió i dssenvolupament de la vida infantil, ni ta~ 
poc tan sols preparar per a una vida ulterior. El p_rocés sdu
cacional ha je perseguir conjuntament els dos objectius. 
"Ja n'hi ha orau de concebir l'educaciÓ com una preparació per 

1 a la vida ulterior. L'educaciÓ té malt a veure amb el signifi
'1, _cat integral de la vida present. No és una paradoxa 1' afüma-
1 ció de que n?més en funció de 1 1 existència actual l'educaciÓ 

I pot converti~-se en una preparació per a la vida ulterior. 
'Una activitat que no ~ereix ser pDacticada per ella mateixa, 
no pot ser ffi)lt eficaç com a preparaciÓ per a qualsevol altra 
cosa."' 

E=ich Fromm, ~amb un llengüa:ge i uns pressupostos força diversos, afirma que 
l'educaciÓ d per objecte ajudar l'infant a copduir a l'exis
tència real totes les possibilitats que, en ndixer, té on po
tència.' 

Es evident que parteix de considerar que, en tat home, hi ha 
unes pot_encüllitats nates que s'aniran desenvolupant al llarg 
de tota la SC!VO vida, confro'ntant-se amb les coses i els ésse'rs·~ 

'L'educació, doncs, no ha d'a judicar-se altra tasca sinó lt~ .... 
reforçar aqunst.impuls bàsic d'afirmaciÓ i la d'ajudar-lo a 
realitzar-se en la dificultat dels primers passos." 

Clapar.ède completa la composiciÓ insistint amb força sobre el Fet que 1 1 educa-
.~ .~· ció és una tasca que ha de partir sempre de 1' infant concret,. ":. ,_..... -.. -· "'"':•. ·-·: de les potencialitats d'aquest infant i de l'exe,rcici que hu 

de fer de les seves potencialitats perquè aquestes es desenvo
lupin i permetin l'emergència de noves funcions i posibilitots, 
Resumois el seu postulat en un esboç del procés educacional 
esquematitzant-lo en els següents passos: 

1.- cridar les potencialitats de l'infant a manifestar-se 
en alguna activitat concreta: proposar centres d'inte
r8s que serveixin de canal a l'impuls bàsic d'activi·· 
tat que hi ha en l'infant, 

2.- facilitar a l'infant que trobi una activitat a la se
va mida en la lÍnia de l'interès desvetllat i quo tro-· 
bi els mitjans materials de dur-la e terme, 

3.- facilitar l'cdquieició, per part del nen, dels c0rv•' 
xe~ents i l'estat de cansci~ncia que el facin l'amo 
de la seva actuaciÓ, assimilar l'experiència i esde
verir capaç de reeixir en experiències similars. 
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E.l sentit de l'Elducació er< el temps 111-..;re (: temps plenament creador) 

L'educació de l'infant és una tasca que es realitza en molts àmbits 
diferents i a molts nivells de participació de les diferents persones que hi pre
nen p8rt. Arribar n discernir exactament el paper jugat per cada element parti
cipant ens dur~d a perdre'ns, probablement, en una inacabable discussió que podtkcl 

. versar sobre el dret natural com també sobre un sens f¡· de cassos concretst poc 
productiu. 

Deixem-ho i intentem, en canvi, esbrinar les possibilitats i l'abast 
d'una correcta aportació al creixement de l'infant realitzada en el moment concret. 
en què disposa lliurament, amb els seus companys, del temps, de l'espoiidels tre
sors de la imaginació. 

El temps lliure és, o pot ser, per a l'infcnt:-

- el temps de l'activitat gratuita : gratuita de& del punt do vista 
dels ·grans, és a dir, màximament funcional per a l'infant que pot 
posar on joc allò d'ell mateix que té necessitat de funcionar. 

-dit. amb altres peraules, el temps de l'activitnt espontànio, perso
nal, tri"<Jda, volguda, reclitzoda i assimiledc e la pròpin mido, sen·se 
interferències ni deformacions •••• 

-l'ocasió de lo manifestació més real d'ell mateix: el temps de lo mc
nifest<J.ció e' allò que 1' infant és 

l'occciÓ do la recreació de les experiències viscudes i de les obser
vacions que ha fornit la vida 

- uno gamo infinita de possibilitats d'acciÓ personal : 
irfinita perquè, pròcticoment; la imaginaciÓ no reconeix 
lÍI'l'its 

- acció perqu8 el motor de l'infant és un gran neguit. 

Si ora intentem uno síntesi entre aquestes precisions sobre el temps 
lliure i el sentit de ln tasco d'educar tal com el plantejàvem més ~munt, ens tro
b<:!rcm ·que és precisament en el temps lliure quò s'hi pot trobar uno oc,::sió Únicp 

~:per a facilitorll'empelt del dinnmismo del creixement de l'infqnt en la realitat 
del món que l'acull.! Us convido D rellegir les notes de ·oewey, de Fromm i de Cl.:1pa• 
rbde i a pessar en. les immenses possibilitnts de dur-ikes a terme en el Sl." s'un grup 
d'infants que es reuneix una tarda per n crear quelcom en conjunt. 

0~-!UexiÓ n'hauria de sortir una precissió sobre el sent.i,t_ es
. pcc!f~c. de 1' educnçiQ __ en el ¡tlêmps _r:I.¡.m-eTu·mi-t:!1fi~"'i:fCitil::l3:o ~quEr~'ffó-~tú"-úñ"~ .. Sêñ=trt-~pe
-~tte-ê-s--t~Ra--"par·r-cre"!~~~~-??_~s~-aêl~r~a~i'ú · Çi!Obei,---pfú·'ò' q~ue-és ·-uno··p;;¡J:t ··pr@~ 
l:Eïgï.-c"Bê¡-¡:Ri?Ytró-·ae~ que·-- no·--·fé'~Q.àfÍ:cs lligarñs: o.íxr--·c:om·-rn f57lïÍTia S fh<i de--SÜbjèctar 
o una ctmíi1VòñêTilCOntTilUiidOrT1 e·ScàLJ. i:{ Uns- pro·gràinêS:- 81 club d' ospÚti- no_ s' r,~·, 
d!)SubjEiCtar O -rês més que n l''impUiS-Ctèador deiS-iñfb.i'lls. 
~-=----

Aro bé, del mateix privilegi de la subjecció exclussiva a l'impuls 
creador da l'infant, en meix una certa fragilitat: la irrealitat. L'univers del 
club d'"esplai no és pròpLJ;n:mt ol món reol: s'hi pot osssmblor més o menys, però 
no os tot ú. Aquesta desviaciÓ as pot salvar mitjançant l'Ús.d'una simbÒlica adequo
da i la plonificoció dlun orocés educatiu conduont o l'arrelament, porò cal que hom 
s'ho plantegi 0n coda cos: col que hom s'ho plantegi ••• i quants ho fan? 

)\ 
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Les condicions dG l 1 e:solei educatiu 
0espr8s de: tetes les consideracions prGdJdents ,ens cal buscar unes 

condicions generals de la realització de l 1 esplai col.lectiu dels infants de tal 
manera que esdevingui per a aquests una ocasiÓ de creixement: 

·-.,·_ 

1.- Paper de l'ambient general del club d 1 esplai: 

- el medi ha cG ser estimulant de la creaciÓ ~arsenal i col.lectiva,ha de 
ser suggericor i fàcilment concretable en centres d'activitat 

- el medi ha ce ser també acollidor de los realitzacions de l'infant. 

IEn una paraula,es tractn d 1 obtonir un medi que,globalmcnt considerat,es 

1
1 pugui definir com a 11 infantiln,és a dir,fet a la mida dels nens,de les se-

ves poseibilitets,de les tendències del seu creixement,dels seus interessos .• _. 

2.- Paper dels interessos personal~s~d~o~lo_'"~·n~f~a~n~t~'------------------------------

- les activit2ts han de ser lo concreçiÓ dels impulsos bàsics dels infants 
en acciçms çire.nt a l' <?ntorn da centres d'interès col. lectius 

- el punt e lat.: d'aquest problema rau en trobar lo manera de proposar acti
vitats que interessin a tot el grLip o.rinfants:aixtJ es pot aconseguir a 
través d'un procés senzill: 

- camor.çar per ajudar el grup o identificar-se P.rr.b .. un ·tsma comÚ .. ·-. -. 
-(-Ra-n a.e-1 ó, shook ,-no-veta-t .. -. } -----------· .. 

- continuer per ajudar el grup a integra -se enfront del tema pro-
posat(discutir,participar en la narraciÓJtocar l'objecte •.. ) 

- un cep in·t8grat el grup;llençar més enllà d'on _es troba una sèrie 
de propcsicions d'activitat i deixar qua els infants triin les quo 
els interessen, s'estructurin i s'equipin per a realitzar-les 

\

Tat això es fonamenta en el prossupòst de que el creixement de l'infant es 
talitza a travÉs ce la seva a~tivitat personal, que es baso- en Àla.seua int~ 
.ressos espontanis(semi-copio la formulaciÓ dels 30 punts de ¡-Escala Nova) 

3~- Paper dels matEricls i l'equipament: 

Tots els matorials posats n disposiciÓ dels infants en el club d'esplai .hon· 
de sor_ elements vius,integrats en l'ambient estimulnnt_,L.ecollidor quo de
manàvem-en ol ¡:unt 1.Pasem-ne uns exemples: 

un ccixé ple de matari.:'lls d'expressiÓ(pupers de totes mides i co
lors,retalls de talos i festes de disfreces): aquest ós el cas d'un 
elom<.:nt estimulant, "la caixa en què sempre hi trobes una sospre-
sa i qu~,a mGs a mGs,et permet d'inventar-te de nou en cada paper 
per al que et disfreces". 

-un mwral on s'hi rEJfloxin les activit.::-.ts,ols invents i les creo
cians dsl club és un exemple d 1 Gl8mont qua acull 'Ells resultats de. 
l 1ac:ció dels infants, 
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Els mwtcri.:::1.s han do sor quulcom clo vivificcblo, permanentment viu en 
h!S mons dols inf.:mts. Lo llibort.:J.t dc r,,cnipulació ha dc sor total por tol dc pur
metre lo creaciÓ cspontilnic:, Cop joc ni cap dr<:~matitznciÓ odmeten limitncions en 
11ús dels motcrinls disponibles. No hi han materials que hagin de tGnir-se sempra 
ènc.:·I'2. qUo no us facin sorvir m<li: es tracta de veure quins s6n els més utilitzo.ts 
i d 1 invor'tir uls osforços un trobnr~n:: en quantitat suficil:mt. La introducció do 
quclsevol nou element hD do fer-so omb mesura de les seves possibilitats, limita
cions i amb visiÓ dc lc~; rupercusions qu8 tindrà en el conjunt de los nctivitats. 
Cern podeu veuro, sobre ~ot això on podrÍem parlar molt •••• 

Pooor du lo vida col.lor.:ti'1a: 
L' irtfa.nt va prenont conscilmciG de si mc toix o traves del que fn i o traves d8 la 

imctgo de si m<:!tcix que trobe en la rc¡sposto dels oltres. I on oquesto perspectivu, 
ol club d'esplai ho de ~oc:litar un exo~cici complert de vida coili,lcctiva, des de~s 
,;rcj. ... ct:.;s ~lwt:r"rr·t;; ~r:.l.L.:n~tiv~Munt fins s la critica col.l:Jctivn dels rcsult.:ts 

passan.t por 1' GX8C'JciÓ un comú d'una part dels trebnlls i pro jEJc tEls. 
A propòsit d'uques ... ospucto do l'usplni, crec que hem de combatre duf.ls tendòncius 

arrol2des fondament: 

utilitzar lo competèncic ontre infants o entr8 grups com a motor de 
lo vida dol club 

- l'absorció du l8S respons~bilitnts per part dels ~cnitors o educ?dors. 

Evidentmtmt, CJl combat ~;'hn di:! situ2r en la lÍnia de substituir lu compct8ncia per 

ln col.lnborociÓ i on la du repo~tir responsabilitats d8finides entre els infants, 
per un perÍode de temps definit. 

5 •. - Paper de l'educedor-(monitor): 

e 

Ln seva tasca, pcrquG realitzi uno autèntica aportació nl desenvolupament do l'in

fant, Gs particularment di~Ícil i subtil: es tracta de crear un ambient de cr~aciÓ 
E:spontànin en què ols infants puguin manifestar-se plGne.ment i puguin ancr adquirint 

uno vnlornció de si mc.tdxos i dels altrs.s. 

Això as rea li tz<:'! an els grups cspontonis del carrer. Ara ·bé,, en els grups esponta

nis Ells infants posen en jnc igunlment les seves tendències constructives i les des
tructives (la perversió de lE:s constructivus segons l'ensenyament de lc psicoanàli
si), i. per això el grup os~ontani, molgrat lo seva riquesa original, pet esdCV8nir 
ten opressiu i contrari al d8senvolupamcnt com lo família més cncaroaroda. 

Si s'aconsegueix un ombiunc ton crontiu com el del grup es~antani i hom elimino 
d 1 cqU9st "embiant lo major pnrt possiblG do lds manifestacions destructives, hom 
h•~urè facilitat u l'infant cllò quG necessita: un lloc des del qu0l cruor sunse 

, traves i a por tir d' 0ll mi:! teix.· 

I a més o mGs, 01 meni tnr r,a de pens.:.Jr ancoro un cada in font concrclt cjudant-.lo ...:n 

el sau esforç d'afirmnc::...ó. Rellegiu les netes sobre Clop;nèdc quo hi hnn ::=n la 
primera pagine d'aquest document. L'<J.spocte individualitzat dG l'oduc:lciÓ és tnmb6 

uno t2sca du l'Gducodor. 
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ConclusiÓ 

En totc l 1 uxpnsiciÓ precedent s'hi bnrregen unes linioS du fons,que 
voldria porfilur com o conclusiÓ: 

. ~ _. 

- ol creixement:: du l' inf<:~nt E:JS rc<Jlitza en l'exorcici de si mateix quo va realitzant en les seves activitats porsonals(individuals + col.lec
tives)realit:.:ndos a partir dels sous interessos espontanis·, 

-en el club q·esplai,l'infsnt hi ha de trobar un ambient de cro2ciÓ in
fantil:és a dir,un ambient imoulsor d'activitats a la mida de l'infant. 
i acollidor i valorador d'aqueStes activitats. 

- tots els mnteri~ls i l'equipament incorpotats al club han de ser susceptibles d'incorporar-se a l'ambient do creació cont!nua,han de ser sus
-ceptibles d'Esdevenir quelcom de vivent en les diverses activitats. 

-el contucte cmb els companys ha d'ncomplir una doble funciÓ:d'una bnndn 
lo dc fornir a l'infant una imatge d~cll.i. mateix n partit Cc " respos
ta~..__::; suscita en els altres;J'altra bnndo ha dc fer conscient e l'in
font d9 les intGrdependències i solidaritnts que el lliguen als altrss. 

- la tasca de rr.onitor és,d'una banda,contribuir a 1<.1 creaciÓ de l' ombi~nt 
necossori n la lliure expressió de l'infant i,de l'altra,ajudar n c,:.da 
inf0nt concret el seu esforç d' nfirmaciÓ en les so ves realitzacions. 

Joaquim mc. Franck 


