minyons esco~es
gues sant ¡ordt
'·,

DEBAT

METODES

Document

A

L'ESCOLTISME COM A PROPOSTA EDUCATIVA

L 1 ohjectiu d'aquest Document és el de
refleXionar progressivame nt sobre les
qüestions següents:

1. El procés de desenvolupam ent de les
persones.

2. Alguns aspectes en què 1 1 educaci6
'
pot contribuir a aquest desenvolupa-

ment.
3. La forma específica com l'Escoltisme
pret6n dur a terme aquesta contribu-·
ci6.
Le~

reflexions que hi ha en el Document

no s6n

definitives~

Han estat

pen~ades

com una base perquè tothom pugui contri-

buir a precisar-les.

•
Com que el Document és llarg i

d'es-

tructura una mica complexa, us n'a-

vancem 1 1 índex:

.2 L'educaci6 ajuda

1 Les persones creixen
i

canvien.

l'Escoltisme.

al. canvi ..
. .......

1 • 1 Acci6 de l'ambient

3 L 1 edudació en

'

:'2. 1 Necessitat d'un

sobre la persona •

3. 1 Pensem-hi i
parlem-ne.

medi adequat.

. _,._

1.2 Acci6 de les per so-

2.2 Necessitat

ne s sobre l'ambient.

3.2

íd.

d 1 un medi

que permeti
als nens de
·--;-

respondre.
.

1. 3 Els nens creixen en
una diversitat d'arnbients.

2.3 Nec.essitat

3·3

íd.

3.4

íd.

3.5

íd.

... ., .....

-que ... la propós-ta ,sigui

clara.

1~4

Els nens construeixen
la seva personalitat.

2.4 Necessitat
d 1 un ajut

personal.

1.5 .. Però no la construeixen
tots sols.

2.5 Necessitat

de facilitar
la comunica-

cï(S.
Aquest esquema es desenvolupa verticalment, és a dir,
s'exposa en primer lloc tot el referent a la columna 1,
després la columna 2 i

finalment la

J.

Al final de l 1 exposici6 de cada columna hi ha uns espais
destinats a què el lector faci un treball de reflexi6 i
crítica personals.

•

-J1 • LES PERSON'.lS CREIX EN I CANVIEN

(Sobr e el procé s de desen volup ament de les perso nes)
1~1

Hi ha una acció de l'amb ient sobre l'orga nisme i
perso na.

la

Tot indiv idu té, en néixe r, un conju nt de poss ibilit
ats
i condi cions que anirà desen volup ant de forma més
o menys
comp leta al llarg de la seva vida.
Les poss ibilit ats i

condi cions de cada indiv idu són el
que anome nem "herè ncia" .

L 1 herèn cia està const ituïd a per:
• Uns trets comun s a l'esp ècie human a: una fisio logia
l
uns insti nts, una progr amaci ó del creixe ment orgàn
ic,
etc.
Uns trets espec ífics, propi s de cada indiv idu i heretats de la comb inació genèt ica produ ïda pels seus
pares .
L'her ència , aques ta base biolò gica de la perso na, deter
mina unes difer èncie s d'apt ituds i, fins i tot, la
possi bilit at d'une s defic iènci es orgàn iques .
Ara bé, ol desen volup ament d 1 aques t poten cial humà
propi
de cada perso na té lloc dins d 1 un medi ambie ntal natur
al
i socia l.
Cons ideran t l'acc i6 de l'amb ient sobre la perso na des
del
punt de vista de l'imp acte que pot produ ir sobre ella,
l'ento rn pot conte nir condi cions que:
Afavo reixin el desen volup amen t,
el retar din, b1oqu ogin o desto rbin,
o, fins i tot, arrib in a deter iorar l'orga nisme i
perso na.

la

Però, en tot cas, la perso na neces sita, per a desen
volupar-s e, un interc anvi amb l'amb ient, ja que aques t
li
propo rcion a els estím uls que la posen en movim ent.
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1. 2_ Hi ha una.. acció -dc ·1"t01s· p-ersort cs sóbr'i.':! el seu. ambien- t
entorn.

Els organis mes,

·o

~es

person es, no s6n uns objecte s passius
quo es limiten a patir les influèn cies del seu ambien t,

sinó que hi reaccio nen, ofereix en una resistè ncia a les
seves pressio ns tot intenta nt tran_sf' ormar-l o en una direcció que afavor eixi la satisfa cció dc les seves necessitats.
Els nens petits reaccio nen d'una forma individ ual a aquells
elemen ts del Seu ambien t que els són desagra dables.
La madura ció i

la creixen ça s?n d'algun a manera l'apren entatge de com transfo rmar d'una forma col.lec tiva l'entor n.

1. J

El~ . ~l!.ê: . . _,_!';:_r_~?_:i,xen _;i!Umers os

en una di versi t.~t d 1 amhi .-.nt:s so-

cials.
Efectiv ament, els nens viuen en la seva familia~ en l'escola, en l'escol tisme, en el grup dc compan ys del carrer,
pertany en a una classe social, a un puis, són sotmeso s a
una forma d'esta t •• '.. i

bombar dejats contínu ament per una
imatge del "món ideal_~~ que ols preSen ta la TV.
Aquesta divers itat no els afecta de la mateixa manera a
totes les edats;
- Els nens petits viuen del tot immers os en la família (F).
L'esco la (E) i els compan ys ( G) tenen poca import ància
en la seva vida:

(E)

(ll
(G)
- A l'edat dels LloóS.t ons/Dai nes comanc en a sortir de l'arr!.
bient familia r (F) i viuen amb major iUtens itat l'escol a
i el grup d'amics (G):
1, ¡l§Ji>ar ells
\.TV ~
estat
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- A l 1 odat de~s, Hàngers/Guies la família (F) ~a. perdut

part de la seva i;nportància que ha estat absorbida
per l'escola (E)~ ol grup (G) i

l'escoltisme (e):

J aparells

(TV)

·i

d 1 estat

A l'edat dels Pionors/Caravel.lcs , mantenint-se lc;s
línios generals do l'etupa anterior, apareixen los
preocupacions relatives a 1'horitz6 polític: ol
país {P)~ classe, sociaJ. (es), etc.
<
[aparells d 1 estat

TV
mass media

/

-

)

(F) - (E)

-

~

(P)

- - - - - (es)

(G) - -

'
( e¡'

/

Els val9rs imp_eraD:ts._ ~n cada un de-ls- àmbits de la vida
del;s; nens o nois no s.ón necessari.ament coincidents, sin6

que el més freqüent ós que siguiU diversos i, molt sovint,
contradictoris.
:ts a dir, els nens est.?Jl sotmesos a pressions· contràdic-

tòries. No és per atiar que c·acta àmbit de la.- vida: de-Ls
nens exerceix un tipus diferent d'influència i

de pressió;

aquestes diferències poden atribuir-se a prejudicis o maneres de fer 'i, sobretot, a ics creences, postures i ideologies existents en cada un.
Els nens, però, no es pleguen als imperatiU:S del seu entorn, sinó que hi responen d'una forma activa, tot i que
les seves possibilitats de fer-ho són limitades: els nens
petits poden obtenir un cert control de les situacions mani:P'ulant lc5 emocions dels parcs i, quan Sóti·més grans,
utilitzen reaccions més violentes que ols distancien del
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diàleg amb els seus opositor s (tan aviat Caps, com parcs
o mestres) .
La pcrsona li tat
pares i

d<:~l

nen petit és més wodcladf l pels seus
altres persones que el volten, que no pas se la

construe ix ell mateix. Aquesta construc ci6 no comença
pròpiame nt fins a l'adoles cència.
Però aquest no és l'aspect e essencia l dc la qüesti6, sinó
que, des dc molt aviat, els nens comencen a prendre una
posició enfront dels probleme s contrad ictoris que se'.ls
plantege n. Parlem-n e.
1.4 Els nens construe ixen la seva persona litat (elabora nt una
síntesi de les sev0s experièn cies viscudes en diversos ambients}.

El procés de

constr~cció

de la

person~

consisto ix en la

realitza ció d'una síntesi de les influènc ies, estimula cions
i pression s proceden ts de cada un dols medis ambients viscuts •
.Aquesta síntesi no es fa d 1 una forma desorden ada, prenent
una mica d'aquí i una mica d'allà •
.Aquesta síntesi és una integrac ió d'experi ències viscudes
en cada un dels llocs socials concrets . Adoneu-v os que en
dir el mot "experiè ncia" estem introdui nt elements nous;
concreta ment:
No únicamen t allò que li ha passat al noi en cada un
dels llocs on ha·- vi·scu,t, sinó també:
La forma personal com -ell ho hn percebu t,
La resposta que hi ha donat -constru ctiva- i, al
darrera d'aquest a resposta , el comporta ment que ha
après i
i

experim entat en respondr e ct'aquell a manera
no d'una altra.

Evidentm ent, aquesta síntesi no BS fa de co·p, p.:;rò el
que sí és cert és que, a mesura que el noi creix, va
prenent una orientac ió caàa dia més persona l, més- pròpia.

-7D'altre banda, també cal dir que,

en cada etapa del creixe-

ment, aquest procés té lloc dc forma diferent:
Els nens petits tenen prou foina a aprendre què t:¡'cspera
d'ells en cada un dels llocs on conviuen amb altres persones. No tenen una consciènc ia clara que aquí se'ls dcmana això i

allÍ una cosa diferent.

Els nens més grans van esdevenin t més conscients de les
incoherè.n cies a què són sotmesos i adquireixe n una major
capacitat de formular-s e i

d'expressa r una crÍtica, par-

cial, però progressiv ament menys pacient.
Els preadolesc ents i, naturalme nt, els adolescen ts no solament descobreix en fàcilment les diferèncie s de tracte
Ge pressió a què són sotmes0s, sin6 que lt's for<n<.Ilen
durament, com si tot fossin contradicc ions i van fent

i

1 1 aprcnentat ge de descobrir els prejudicis , les postures
personals i les creences que hi ha al darrera do cada una
de les pressions específiqu es quo hom els fa.

1.5 La construcci ó de la personali tat és quelcom gue no es fa
cadascú, sinó que necessita del contacte amb els altres,
el diàleg

i_

la comunicac i6.

De la mateixa manera quo dèiem

~a

l'apartat 1.1- que l'orga-

nisme té necessita t, per a desenvolu par-se i avançar cap a
alguna direcció, de les estimulaci ons del seu ambient, la persona t6 necessita t de 1 1 estimulaci ó quo li ofereix el contacte amb ols altres.
Podria dir-se que la persona tis relació, que construeix a partir de les seves relacions.
Les nostres relacions amb els altres os situen en diversos ni1
vells. Fent una distinció mínima, cal plantejar- sc l cxistèncin
de dos nivells fonamenta ls:

-.<:1.?_ ~-e-~____ !_c!5~.9.ê~= la comunicac ió del que hom pense. o creu ós
una f-':lnt d'estimula ció, dc contrast, i és també el cahlÍ a

E_~

1
través del qual podom arribar a obtenir un panorama d ideos

i

de creences.

de les emocions: la comunicac ió
senzilla d 1 allò que sontim, feta amb fidelitat, és també una

El nivell dels sentiments i
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font d' energio. que f'lucix dc

~¡.::;rsona

a persona i

cOnstitueix el C<'tmÍ a trc:tvés del qual podem arribar

2.

tenir

una imatge c!e nosaltres mateixos, podem arribar a anar
neixent qui som i

cçJ-

com se'n.

Hi ha un altre aspecte í,nportant: l8S relacions dels nens amb

ols grans nv són unes relacions d 1 igual a igunl, sinó unos

r0-

lacions amb una component C.: 1 autoritat: els nens reconeixen en
Cls grans unes persones amb un

b~~gatge

d'experiència que, so-

vint, Bls és o f' ert; ;::ls nens veuen -::.·ri els grans algú quo pro-

tegeix i

ajuda, algú que estima.

Això és diferent ~e l 1 autoritarisme (=autoritat perquè sí) i
cal que ho sapiguvm veure.

Co:n qu<ò aquo.st Document és un .. 2ocumo:lt de tr:.eball i

no pe..s

Únicament un vehicle èc transmissió d 1 iè0es, __ prop_Qs 2m que,
a cada punt un sembli n<èCt':ssari, el lector Juig-i _e} e for un
treball do resum i

è 1 anàlisi.

Es tracta ara de fer un ros u:;, crític del que s 1 ha suggerí t

f'ins aquí.

Cal, cl 1 una banda, f' er 1 1 usfcrç_ dc sintetitzar le informació
quo heu llegit i , 6!altra bnnda,

af..~gir-hi

aquells Dlv;-;-¡ents

que sorgeixen de 1 1 experi 0ncia dc cade.scú que potlen enriquir

aquesta informaci6 e sut¡netre-la a crítica.

Aix0 poCria fer-se n trav{s

':.~'un

quadre com el següent:
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RESUM DE LA INFORMACI6

VALORACIONS PERSONALS
...... _.

1.1 Acció de l'ambient sobre
la persono..

1.2 Acci6 de la persona sobre
el seu ambient •

.- :. _.,.-

1.3 Diversitat dels ambients.

...

··--··········-·"····--····~·"··-:

-10.................... v., ......

RESUM DE LA INFORMACió

VALORACIONS PERSONALS

1.4 La construcció de la persona
litat és el resultat d'una
síntesi, que cadascú elabora
a partir d 1 una orientació
pròpia, de les influències
diverses i contradictòries
que rep.

.................................................,.

1.5 Ningú no es construeix tot
sol, sinó que ho fa en comunicació amb els altres.
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2. L'EDUCACIO AJUDA AL CANVI
(Sobre algUnes maneres com l' educaci.:S pot contribuir al desenvolupament de los pcrson€-a).
241 Si el medi ambient exerceix una acci6 sobre la persona, cal

que els nens trobin uns medis adequats.
Com que cada una de les persones o institucions que influeixen

en el desenvolupament i

el creixement dols nens només intervé

en una part de la seva vida, és important que hom pensi què
representa per als nens i quines són les seves- limitacions.
En part, les nostres limitacions ens vénen indicades per
l'acció dels altres, i, eles del punt do vista del medi educatiu, e·l problema rau on trobar un·· medi- qtie exerceixi uha funci6 compensadora dc les deficiències quo el conjunt àe la societat ofereix als nens quo ·tenim al davant.
Això podria entendre's en un doble sentit:
·Què,_ ós allò que la vida social no ofereix als nens tot i
que aquests ho necessiten?
• Què és allò que els of0reix i que nosaltres valorem negativament i

pensem que hauríem de contrapesar?

2.2 Si els nens o

.=

no~s

es limiten e. sofrir passivament l'acci 6 que

l 1 ambient exerceix sobre ells, sinó que hi volen respondre,
cal que tinguin ocasions de fer-ho i que'això sigui acceptat
com a normal pels grans.
Aquest- problema ens el pe-dem plantejar en termes molt amplis

o bé en termes més restringits.
Plantejat en termes molt amplis, voldria dir veure com ajud~·m els nens a respondre a la pressió que el conjunt de la

societat, a través de divcrsBs instàncies, exerceix sObre
ells.
Plantejat en termes m8s restringits -possiblement més adequats al volum del treball que pretén aquest Document-,
voldria dir pensar en el següent:
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1. Conside rar que· la teva Unitat o Agrupam ent és un
dels ambients on creixen els nens.
2. Conside rar que, cv:·;¡

:1.

ambient concret que és, la

yni ~~t o 1 il.gru:tJam ent oxcrCi:ÜX certes pression s
sobre els nens. Tu SCl.J.IS quines son.
'
1

J. Si creus que no n'hi ha prou amb fer certa .i_)ressió
sübre el nen, sin6 qu0 ca..l que 1.0-l ner,
pondrs per a

mati~ar-la,pensa

hi pugui res-

quins canals podrien

ser habilita ts vcrquè ols nens respongu in i, tots
junts i amb els Caps, an~m definint com ha de ser
la vida que tots volem viure plegats.

2.3 Si els neus creixen en una diversit at d 1 ar.1bi.ents socie..ls, i
l 1 escoltism e n 1 és un d 1 ells, Cf.ll que el Cap s'esforc i u fer
veUre claramen t quin és el tipus de proposta quo,. cor.1 a representa .'lt d 1 un ambient, f' a <1.ls a ens.
Caè.a lloc social on viuen els nens els ofer0ix una certa imatge del que espera ci 1 ells, els c:ns·::mya una i denti tat g els nena
saben molt bé què esperen <l 1 ells els sous :i;) ares i mestres, i
això és bo que ho sa1"ig:uçn p-.:::rquè, d'aquest a. manera, tenen
una roferònc ia. (Encara que 1.-:::. referènc ia que els v:fereixi n
sigui errònia o parcial, ÜJ .~:-'.::.-C:en conèixe r).
Els educadors -- han de tenir el valor d 1 assumir unes referènc ies
concrete s i la modèstia d 1 admotre des èel :primer moment que,
possible ment, siguin parcials i errònies .
Dic que han de tenir "valor" perquè el més f'àcil ós afirmar
que "nosaltr es no posem cap r""forèn cia, cap condició 11 , quan
aix:;;, a més a més d'ésser fals -perquè tenim una inf'luènc ia,
encara que només sigui persona l, sobre ols nens-, ens fa caure en la il.lusi6 que els nens poden créixer en el buit.
No dèiem que la persona només pot créixer a partir de les
estimula cions de 1' o.inbient?
No estem cbligats a definir- nos com a un ambient que serveixi
<.:'estim ulació als nons?
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Podem dubtar que l'ambient sigui pobre, mal enfocat, insuficient. Tant debò que ho :féssim tots 1 això. Però no podem
dubtar dc la necessitat

dc~

fer als nens unes ¡Jrcpostes.

Si no ho f'om, si ons ponscrn que podem escapar-nos dc 1<::. necessitat S'oferir una identitat, deiXem ols nens on un buit,
ens estem negant a nosaltres mateixos com a interlocutors
dels nens, els estem escamotejant la

~~ossibilitnt

d'identi-

ficar-se amb una proposta o d'allunyar.:.. se e:' olln.
Adoneu-vos que, én dir' que "no ·podem negar-nos com a interlocutors dels nensn, no estem dient quo hom e:ls hn C.o fer
una proposta i

0

que se'n vagi el que no li agradi" 1 sin:5 que

ens estem endinsant en un terreny més c'.ifíc:ll: 1 1 e:ducetíu.
En definitiva, estem

~lient:

"Nois, us pri)p:>sem c.i.e viure aixÒ

9

provem-ho, parlem-nc, e. ::.i em sembla que pot .::mar-vos bé,
què en dieu vosaltres? •••

~~

Resumint, l'educador ha de fer alguna proposta als nois. No
ha de tenir l'orgull de fer LA.

PROPOST;~,

sin6 una pro::¡osta,

peti ta i ?ens::>..da entre al tros persones, arrelada en el

t~~;l?s.

i en la realitat.
,.__

--···-·

----------- -----

El Cap ha d'oferir als nens una imatge d 1 iC:ontitat.

2.4 Si els nens construeixen la seva perscnalitat elaborant una
síntesi cie l ' xpcr:iència ;lel que viuen en diversos

e.r:~bients,

el Cap ha d'ajuda·r cada n·Ji a construïr aquesta síntesi d'una
manera autònoma.

Des d'aquest punt dc

vist~,

diríem que l'ajut educatiu essen-

ciul consisteix a dialogar amb els nens i nois, personalment
i ccl.lcctivament, per ajudar-los a la construcció de la síntesi que tota persona ha Uc fer a partir de la seva experiència -q_ue 6s li mi tuda, però que és 1 'única que té-, per a construir-se una personalitat
com pe;r no haver dc

~utànoma,

<!,~;>endrc,

ós a dir, prou crítica

d'una forma exclusiva, de

Cf\j)

dc les :i,nstàncics socials C•)ncretcs que 1 1 envolten, ans al
con·trari, anar fent d'una :forma continuada una avaluaci6 del
que va vivint qu0 l'aj_udi a descobrir-se i

a descobrir els

al tres per anar construint, conjuntament o.mb

0.;!1b

ells, 1 1 on-

.

:'
- ' ...--

torn més desitjuble IJGr a tots.
Si volgu.§ssim concretar una mica això que, e..cabc!TI do c:ir 1 hauríem do diferenciar-ne des

aspectes~

Un us? oC te d 1 ajut personal a la construcció c:c la síntesi~

estar al costat dels nois

escoltar, os'fon;ar-s'"; a comprGn-

1

dre més que a transmetre itlees •••

~

on def'initiv<l, deixar el

protagvnis:ne al noi.
Un aspecte d

1

impuls~

;J 1 estímul

n. prugrcsse_r, un 'lforxar la

màquinaa, en una paraula 1

n<)

quedar-se en l

sinó ajudar a descobrir i

fruir e! el progrés :¡:>erson::ü.

1

autccontemplació

Diríem que, si s'harmonitzen adequadament aquests dos aspectes,
estem fent una proposta dc felicitat i

equilibri,

cst~w

contri-

buint a 1 1 edificació d 1 unes referències ¡Jersonals relativament

e: s tablos sobre les quals

cac.~a

persona pvt moure 1 s

1

lX; t

avançar

aml;> prou força com per a impulsar el seu cnto:.::'n.

;',quest vessant dc l ' educaci6 que hem dc finit amb els mots
d'ajut personal u la construcció d 1 unu sínt0si, té una f' or tu
relació amb el que ex?csàvem en l'apartat unterior qunn parlàvern

què cal que el Cap mostri una i.Jcntit2..t, faci una pro-

po s tu.
Aquesta relació pot aclarir-sc una mica si fem una clnssif'icaciO si.mplificada d'algunes formes· d'ajut
Podríem dir que hi
i

~ducatiu

usuals.

ha~

• Unes pedagogies basades en la prest:ntació c:. 1 uns ideal-s uls

I

quals els nens han d 1 ada;.>tar-se.

'

En presentar als nens unes rcferènci0s més o menys ubsolu-

\

tes, però en tot cas

inrunovibles~

aquestes po,J.r.gogios fan

un joc tancat en si mateix, ja que, des d0 la seva posició
de

força~

entrebanquen el _i)r0cÓs c:c síntosi quo

cac.~a

!:)Orso-

na ha G 1 emprendre •
• Unes pedagogies basades en 1 1 absència Co r\';;ferències, -on
la possibilitat de fer absolutament el que es vulgui.
Aquestes pedagogies, en negar-se una idnntite.t, no of'ereixen
als nens res d'específic. Cert que, en principi, no pot dirse que entrebanquin el _1:;rocós de sínb-::si pcrsomü, però
\

també· és cort que no hi aporten roso
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• Unes pedagogies

bas~des

0n

le. ¡.>ro:.Josto. c!. 1 uncs referències

rel:1.tivcs { b:::mpore..ls, hist;)riques, cc..ntingents 9 poèríc:.1

dir-nc) i

en la possi0ilitnt de fer-les evolucionar conjun-

tament amb els nens, expvrimontant-les, sotmetent-les a
crítica~

modificant-les.

Aquestes pcdagogies

9

partint d 1 una ièontitat prè>piaj ofe-

rint una imatge -pro;¡osta o projecte que cal que especifi-

quin claramcnt- 9 no es tanquen en le tossuderia d 1 imposarla, sinó que, en admetre el fc::t de sotmetre-la a crítica i
canvi, juguen un joc vital que, d 1 alguna manera, dóna suport i

impulsa allò qu¿ ols nens i

nois van font, i han dc

fer, des de la seva pr();Jia perspectiva.

2,.5 Si la construcció de la persvnalitat no la fa cadascú isola·dament, sinó en contacte i

contrast amb els altres, ol Cat?:

ha do propiciar la comunicació.
Dos d'aquesta pers::,Jectivc., l'acció Jn l'educador pot plantejar-se com la d'aquell que s'esforça a canalitzar les necessitats de comunicaci6 <::el grup en ol doble nivell quo citàvem a 1.

5:

Lc. comunicació u ni vel::.. è' idees: el

c~iàlcg

s··)bre el que

hom sup 0 coneix.
La comunicaciÓ·a nive.ll dc sentirr.ents i
connexió

a~b

d'emocions: la

l'altre.

En la pràctica, ajudar a cumunicar s 1 accnsegueix en la mesura que hom s'esforça n fer-ho, és a dir: aquell educador que
millor ajudarà a comunicar-se als nens serà aquell que esdevingui més capaç è.e Cümunicur amb els altres; això dc la comunicació funciona una. mic:::. per contagi, ja que hi entren components <3. 'ncti tud, do :;;:rec:isposició, da sensibili tnt, d' atcnci6 als altres ••• , i

tot0s uqucstes coses no s 1 enscnycn l)él.r-

la.nt-ne, sin6 f'ent-lcs i

creant un marc de grup on asdevin-

guin possiblest on hom es senti cridat a participar.

..

.. ..
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De la mateixa manera quet en acabar el primer apartat d'aquest
DocumeJÍ. (. t ~hem prop.osa t de recapitu lar la inform~ci? '9_u,ec t'havia êstat presen·ta da i de sotmetre -la a críticaj et proposar íem
ara una feina sembl'an t.
Es tracta de fer una comparac ió entre el que es dèia al primer
apartat (dimensi ons del creixeme nt de les persones ) i les propostes generals que s'han exposat en aquest segon (línies d'ajut educatiu ). Aquesta comparac ió hauries de fer-la amb tota
lliberta t i seguint estrictw~ent els teus criteris , intentan t
d'analit zar dues menes d'elemen ts:
Es correspo
n· O ·no es correspo n cada una de les proposte s edu,
catives a _cada una de les dimensio ns del creixeme nt?

De quina manera concreta ries en la teva pràctica de Cap en
1 1 escoltism e les línies generals d'ajut educatiu ?
Evidentm ent, és importan t que no continuï s llegint el Documen t
abans d 1 haver fet l'esfor? de concreta r el teu pensamen t sobre
aquesta qüesti6c

DIHENSIONS DEL CREIXE!...lENT

L!tJIES GRALS. D'AJUT EDUCATIU

1.1 Acci5 de l'ambien t
sobre la personao

2.1 Oferir als nens un ambient
·que cOmpensi deficièn cies.

. . . •. "f .•..

Concreci ons sobre quin ambient ha d'oferir l'escoltisme.
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l:liHENSIONS DEL CREIXEMENT

LlNIES GRALS. D'AJUT EbUCATIU

i. 2· Acci'6 de la persona

2. 2 O:r'erir als nens la possibilitat de resposta a les
pressions del mateix ambient que jo li ofereixo.

so'brc- e-l .seu ambie,nt.

De quina manera es fa o
pot fer ... se aïXÒ a l'escoltisme.

l.J.- Divers i tat dels

am-

bients ·ori Viu el nen.
Diversitat de les
pressions que se li fan.

2.3 Oferir als nens una proposta, Una identitat del
moviment.
Oferir-la clarament, no
embolicant-+a com un
cararnel.

Concrecions sobre quina és
la identitat de la proposta que fa l'escoltisme i
la forma com la fa.
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DIMENSIONS DEL CREIXEMENT
1.4 El fet que el nen és qui
fa la seva pròpia síntesi del que li ofereixe n
.. : les
diverses instànci es
socials.

L!NIES GRALS. D'AJUT EDUCATIU

2.4 Oferir als nens un

ajut
personal perquè es facin
aquesta síntesi amb autonomia. Impulsa r-los a
fer-la, empènye r-los a
progress ar.

Concreci ons sobre la forma com l'escolti sme duu
a terme aquesta acció.
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· -DI-rvt..ENSIONS DEL CREIXE:tvBNT

1 • 5 El ·f' et que ningú no ·es

construeix sol 1 sinó
conjuntament amb ols
al tr.:s.

L!NIES GRALS- D'AJUT EDUCATIU
2. 5 Ofe-rir als nens, i estimular-los que els utilitzin~ uns canals de
comunicnció intel.lectual i emocional.

De quina forma això es
f'a o pot fer-se a 1 1 escoltisme.

'

.
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J.

L'EDUCJ~.CH/

EN L 1 ESCOLTISi<Z

(Sobre la .fora:2. específica com l'oscoltisme pretén educnr)

Si has realitzat el treball proposat en el quadre anterior,
pot semblar-te que hi ha una certa contre.dicció entre el :fet
que se 1 t

proposi que diguis co;n panses

terme 1 1 edú.caci6 en l

1

escoltisme i

se 1 t doni elaborada una

qu~~

ha de dur-se a

que ara, d 1 algunn

manera~

resposta~

.Abans de :formular-la, però, voldríem deixnr clar que) n
algunes persones, ens ha se:;1blat que fóra i:1teressant g_u8

es fo:::mulés una proposta de concreció per a recollir, a

partir d'ella mateixa, la crítica i

l 1 anriquiment que li

calgui. D 1 altra banda, aquestes persones hem procurat 1 en
formuln.r aquesta proposta, rocollir allò que ens he- semblat
essencial de la nostra pròpia història cora a punt de
tew;a pc·r a

p~.tr

prog::._~esser,

Les línies que vénen a continuació, doncs, no són Ll-i. R:\55-

POSTAJ són una proposta de concreció quo tothom té dret a
contestar 1 ja que tothom, dc fet, hi

P8US2.

i

hi pensa

ci 1 una m.':'lncr<::. original.

?crquè el l0ctor d 1 aquest Docw:;ent pugui anar fent la seva
reflexió simultània ::..\ la lectura, procurarem que les nostres formulacions siguin clares i breus, i

dcixnrera, al

costnt, un espai perquè cada.scú hi anoti <:d.lò que pensa.
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J, 1 L'ESCOLTISME COM A MEDI
EDUCATIU,

L'escoltisme pot oferir
als nois un medi que compensi les deficiències del
que els ofereix., en conjunt;
la societat.
L'escoltisme ocupe l'espai
i

el temps del lleure.

El joc i

l'aventura multi-

dimensional (és a dir, que
implica la totelitat de la
persona del noi), entesos
e~1

pro .fundi tat, com una

activitat seriosa i pròpia
dc nens i de nois, s6n una
forma "escolta 11 d'entendre
l 1 acci6.
L'escoltisme és un lloc de
trobada de grans i

petits

que emprenen conjuntament
allò que els agrada i que
es proposen de fer.
L'escoltisme és un lloc
perquè els nens i

els nois

hi desenvolupin la seva
iniciativa prop de gent
capa~

d'interessar- se per

les iniciatives dels

petits~
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3. 2 L 1 ESCOLTISME COM A l11A.RC DE

VIDA QUE GARANTEIX ALS NENS
LA POSSIBILITAT DE MA.DURAl::t

I DE CONTESTAR L'OFERTA QUE
HOM ELS FA.
A l'escoltisme els nois
viuen en grups de diferents
dimensions ("patrulla"/Unitat) que són centres de maduració de l'experiència
col.lcctiva.
Aquests. grups estan articulats de manera funcional i
mòbil.
Aquesta funcionalitat i
aquesta mobilitat poden
ésser una garantia del dret
de resposta que té el noi a
les nostres proposicionsj
poden 8sser una

for~a

acti-

va d'aprendre a canviar
1 1 entorn social -si no sc

n'abusa vivint una mena de
canvi permanent-.

A l'interior de les Unitats
hi ha -de forma diferenciada segons l'edat dels nensuns mecanismes do decisió,
d'organització, dc gcstiój
d'avaluació, que poden
ésser uns bons canals a
través dels quals s'exerceixi l'acció del noi sobre
l'entorn, almenys al si del
seu grup.

·"----·-·

'

'

•
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J.J L'ESCOLTISHE

T~

UNA IDENTITAT

L'escoltisme fa unn proposta
propostes~

o

d'autoexigència

molt concretes:
Salut i

desenvolupament

del cos •
• No plànyer-se. Saber valdre'

s~

desenvolupar habi-

litats i

traça •

• Desenvolupar el gust per
l 1esf0rç de fer les coses
ben fetes.

Desenvolupar el gust per
ht responsubili tat •

• Promoure l'aprenentatge
del viure i

treballar en

equip a partir de l'uport_2
ció de les pròpies responsabilitats personals.
Saber posar-se al servei

dels altrc=:s •••
.•• i

comprometre 1 s en

trans:fcrmnció de

1&~

1~

socie-

tat d'una forma realista
i

n

l'abast dels nois, en

contacte i

lligam amb

aquells que ja ho estan
fent.

•
•
).4 L 1 ESCOLTISME CREU EN L'AUTONOMIA DEL NOI.
L'esco ltisme veu com a objectiu pedagò gic essen cial
el desenv clupam ent de
sonal itats autòno mes i

~

ben

social itzade s (és a dir,
que no depeng uin exces sivament de ningú , ni siguin
noQÓs indepe ndents , sin6

que

est~bleixin

una correc -

t~

interd epend ència amb els
altres i amb les instit u-

cions socia ls).
A L'esco ltisme , els grans han
de posar- se al costat dels

petits per ajuda r-los a
anar const ruint- se a partir

d'ells

~ateixos.

Han

d

1

i~

pulsa r-los.
L'esco ltisme valora i

vol

comun icar la lliber tat i
creat ivitat .

la

L'esco ltisme valora la feli-,
citat que neix de l'aute nticita t.
A l'esco ltisme hi ha una
exigèn cia de coherè ncia.

·-···· ·-·

---

...... .

•

•
-253. 5 L' ESCOLTIS!>1E CREU EN L'/,_HISTAT I EN Lli. SEVA DIMEN SICl MJ!S PROFUNDA9 LA COf·lU-

NICACid.
Una de les bases de l'esco ltisme és lu concep ció de
l'agru pació dels nois en
grups natura ls on la vida
compa rtida és un canal cons-·
tant de comun icaciS .
L'escoltisme~

en poten ciar

l 1 observ aci6 i
a¡:-~b

el contac te

la natura 1 contri bueix

al desenv olupam ent d 1 ectii;tUs de ~ontelf~).aci~ i

d'una sensi bilita t bàsiqu 0s
per a poder comun icar-se .
L'adq uisici ó de compro misos

davan t del grup
i

l'

'~e

.:1xi.gè~cia d~;.J.

compan ys
compli mer-t.

d'aque sts compro misos és
una educac i6 de ln cor.1un i-

cació conseq üon t.

