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D E B A T 

Document B 

METO DES 

¡, 

EL PROGRES PERSONAL DELS NOIS 

L~objectiu d~aquest Document ês el de 
reflexionar sobre algunes o totes les 
qUestions següents~ 

lo Progrês personal i autodirecció. 

2. Progrés personal i discontinuïtat. 

3. Progrés personal.! comunicació .amb 
els altres. 

4. Dimensions del progrés personal. 
Fites possibles a cada edat. 

5. Els signes i els rituals en el progrés 
dels nois. 

Les reflexions que hi ~a en el Docum~t 
no són definitives. Han estat pensades 
com una base perqu~ tothom pugui contri
buir a precisar-les. 
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1 EL PROGRES PERSONAL ES m; PROCES AUTODIRIGIT 

Progressar és viure ~ procês orien~ctt i regulat des de dins 
de la persona, autònomament, encara que en contacte amb els 
els altres. 

En el progrés de cadascú hi ha una orientació personal: ca
dascú tendeix a evoluciònar en una direcció determinada. 
Aquesta direcció o orientació és, en una certa mesura, fruit 
de les experiències viscudes que ens fan valorar positiva
ment unes coses i negaticament unes altres. 

En el procês de tota persona hi ha també una regulació que 
s'6xerceix des de' l'interior i que mobilitza les enGrgies 
personals amb major o maner intensitat en la direcció vol
guda. Aquesta regulació depèn, entre altres coses, de: 

La percepció que cadascü té de la situació en quê es 
troba o 

Els objectius que persegueix i la ma~era com se 1 ls for
mula. 

En el progr~s de tota persona hi tenen un paper molt impor
tant els altres, però d 1 això ja en parlarem més endavant 
(apartat 3 d~aquest Document) •. 

. . . . . . . 

Llegiu les cites segÜGnts i proveu de treure•n les vostres 
conclusions respecte d'aquest primer problema: el progrés 
personal, és un procés autodirigit o no ho ês? 

• 
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' A. Extracte de C. Rogers .a "Freedom to:lefirn?:-" 
~e ~ .-.· 

lo Els éssers humans tenen una disposició natural a progressar 
-que pot ésser ofegada per experiències frustrants-. Tothom 
té tendència a desenvolupar-se i a aprendre ••• 

2. Un progrés significatiu es produeix quan aliD'que en consti
tueix l'objecte és percebut per l'individu com a quelcom que 
té una relació amb els seus projectes personals • . . . 

7. L~educador pot.facilitar el procés del noi deixant-li una 
part de la responsabilitat 
cés de creixement. 

8 •. Un progrés autodetcrMinat; que engatja la persona tota sen
cera -tant amb els seus sentiments com amb la seva intel.l1-
gència- és el que penetra més profundament la persona i con
tribueix a orientar-la d'una forma més definiótia& 

9. La independència d 1 esperit; la creativitQt, la confiança en 
sL. mateix· són afavorits quan l 1 autocrítica i l 1 autovaloraci6 
són considerades com a més fonamentals que l'avaluació i- la 
crítica procedents dels altres _(d~ls Caps, per exemple). 

(Això no és una -traducció(~ sinó una-- adapt·a:.. 
ció molt lliure). 

B. Cita de R. Garaudy a "Paraula d'home'1 

Sigui al nivell que sigui, ham d'anar a fer cap a aquesta veri 
tat fonamental dc la vida~ allò que de més intern i essencial hi 
ha en mi, ós la presència i 1 1 amor dels altres. L 1 altre, els 
altres, és la meva transcendència, el que em crida a anar més 
enllà dels meus límits individuals, el que om constituiex com a 
home. La humanitat no és de cap manera una aventura solitària ••• 
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El progrés personal té una 
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2 EL PROGRES PERSONAL es UN PROCES DISCONTINU 

El progr~s dc les persones no pot ser dibuixat com una linia 
recta i ascendent. 

Hi ha vacil.lacions, retrocessos: dubtes. El cor m3teix de 
l'home ¿g contradictori. 

El creixement ês un seguit de resolució de contradiccions. Es 
per aquest ambivalència profunda que no podem plantejar·-·nos el 
progrés dels nois com si no_ fos res més qu8 un camí clar, rec
tilini, lluminós. 

Els educadors han d 1 &sser conscients que només posant-sG al 
costat dc cada noi i de la seva col.locti vi-tat podran copsar 
algun aspecte de la realitat que estan vivint. 

. . . . . . . 
En el creixement dels nois es donen fenòmens qu2, per la seva 
aparença contradictòria, ens poden fer pensar quo el progrés 
s'estronca quan~ (::!n realitat, està succeint el contr2.ri. 

Plantejarem alguns d 1 aquests fenòMens~ 

2~1 Extensi6-Profunditzaci6 

Hi ha moments dc la vida en qui'§ els nens exteB.en extraordinà
riament el SGU camp d 1 intercssos i coneixements -per exemple~ 
cap a. la fi de la infància, al límit de la preadolcscència-· 
i hi ha altres moments en qu~ semblen interessar-~sc menys per 
les coses mentre que es dediquen obstinadament a aprofundir 
en algunes. 

Qu~ hem de pensar? Es un pas enrGra ol fet que r0stringeixin 
els seus interessos? o bé és 1m oas endavant perquè els pGr
met d'aprofundir en allò que els intor0ssa? 



2. 2 Obertura-Retraïment 

El mateix que hem dit referi_tlt_":":"._ro~s ... al camp dels coneixements i 
dels interessos, ho podríem dir de les relacions amb els com
panys. 

Hi ha moments en què predominen 1 1 obcrtura i hi ha moments en 
quà predomina el retraïment. Com sabrem interpreter si el noi 
marxa endavant? 

2.3 Crisi-Eauilibri 

Tots sabem 1uc els nois passen per períodes d',-c;quilibri i d'es
tabilitat i que passen també per períodBs de crisi. 

Significa la crisi que el procés es detura? 

O potser és sç,nyal que s 1 ha trencat un _equilibri que ja era in
suficient i que comença la recorca d'un de nou? 

El desenvolupament és unG seqüència d 1 ;~~quilibris progressiva
ment més i més madurs interromputs per períodes de crisi. 

2.4 La rèmora de les etapes no superad8s· 

Tot i que, en gen::-;ral, els nois d 1 tH1a mateixa societat tendei
xen a madurar a un ritme scnblant~ és cert que, per les raons 
que sig1lin, hi ha nois que no acompleixen a temps certes etu.Pe:s 
del seu desenvolupament (motòric, intel.lectual, afectiu ••• ). 

La rèmora dels passos que un noi no ha fet és una càrrega que 
entrebanca el seu progr"'"es i li dificult-a que pugui assolir els 
moments d~equilibri necessaris. 

, . . . . . . 
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Per facilitar unu rsflcxi6 personal sobre aquest aspocte è.o.ñ 

Progrés, el de 1 1 ambival?!ncia~ 21 d.e la contradictorietat, 
proposaríèn una d'nguestes dues opcions~ 

O bé recordar i escriure sobre el full següent algun~ 
experiència personnl i à>-; la ::>ròpia vida .. çruc tingui re
lació amb !~enunciat corresponent. 

• O bé escriure-hi alguna exp8riència corn a Capo 
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.------------------- '"·----------'----'- .... , 
2.1 EXTENSIO- PROFUNDITZACIO i 
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------. ----- --------·-· --· -----------------------------------! 
2. 2 OBERTURA ·· RETRAIMENT 
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,---·---
2.3.CRISI- EQUILIBRI . -...•.. --~~--.--. ·-·-·-l 

-· -· 

I 

,----
! 2 ~ 4 LA R1!:~10RA DE LES ETAPES NO SUPEP.ADES 



-lO-

3 EL PROGRES PERSONJL ES FP. EI'l CONTACTE Ml.B ELS ALTRES 

La cita de Roger Gara.Udy que hem fet en el primer apartat ex
plica molt bé allò que volem dir. 

Si la traduïm a un llenguatge psicopedagògic, diri3m que hi ha 
una relació entre: 

D'una banda, l 1 orientació que pren el progrés d'un noi, els 
seus objectius actuals( la forma corn intenta resoldr·: 
els conflictes que està vivint actualment i~~· 

••• d'altra bandar la influ~ncia que tenen sobre el noi les 
persones que el volten -especialment aquelles que són molt 
significatives per a ell~ i les instàncies socials on les 
quals viu -familia 1 escolu, escoltisme ••• ~ • 

Aquesta relació té unes conseqüències pràctiques importants. 

3.1 La relació entre el noi i l'educador 

Molt sovint, el Cap és una persona significativa per als nois. 
El Cap pot ésser una font de temor o bé ~~a (ont de confiança 6 

o ambdues coses ulhora. Seguim la cita de Rogers~ 

1 •••• Tothom té tendència a desenvolpuar-se i a aprendre 1 

però amb una certa umbivaêñcia. La raó d'aquesta ~$~iva
lència és que tot canvi ir.lportant implica un cert dolor, 
sigui un .dolor relacionat amb les dificultats de l'apre
nentatge de les noves situacions, sigui relacionat amb 
1 'abandó de les anteriors.· 

3o L'aprenentatge o canvi -és a dir, el progrés- que impli
ca un canvi en l'orgunització del "jo", o en la percep
ció del "jo" :(e~, s a dir, hayer de veure 1 s diferent) és 
sentit pels individus com una amenaça i tenen tenè~cia 
a resistir-s~hi. 

Norrn:::llmcntr aquest a3pecte penós do?~! progrés té una ro
lació amb les contradiccions int,:.)rncs dcü subjecte. 
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4. Aquests aprcnentntges o canvis -&s u dir, progressos

que són percebuts com a aincnaçadors per àl subjecte, 

són més fà.cilment percebuts i assimilats -quan les ame
nac2s són reduïdes al minim. 

En. s1ntesi, quan els nois estan vivint una situ2:ció que és per

torbadora per ell3 mateixa -i tota situ0€i6 do canvi o progrés 

sol ser-ne-, només falta que els educadors hi afegim un excés 

de pressió i de coacció~ Continua Rogers: 

En canvi, un entorn encoratjador, comprensiu, que allunyi 

les amenaces externes. permet~ l'infant d2 progressar més 
S6ilment, ja que la por no el. par2litzn. 

El Cap, doncs, pot ésser una font d'angoixa que dificulti el 

progrés dúls nois en la mesure que representi unes exigències 

exteriors -cl~rament desvinculades delG interessos d 1 aquells

i que els pressioni d'una forma freda, i/o excessiva perquè 

s'hi D. justin. 

Però pot ésser també, ,;unb una presència- relaxada i encoratjadora, 

una font de calma i un estí~ul. 

Hi ha m6st hi hn. una actitud de fons envers lapersona del noi 

quo, no solnment el tranquiliti i desbloquegi las seves ener

gies, sinó que l'impulsi més !.?nllà d' (;!11 mateix. Diu Hounisr: 

Tractar a l'altre com a un subjecte (el contrari d'un 

objecte), com a ur- ésser present, és reconèixer que no 

puc definir-lO, classifièàr-16, que és inesgotable? que 

ós ple d'esperances 1 i que solament ell disposa d'aques

tes esperance::;: és concedir-li crèdit~ Desesperar d'algt'i 

és desesperar-lo~ 

3~2 La relació entrè els nois i ![escoltisme 

L1 escoltisme és -almenys vol ésser-ho- un moviment educatiu. 
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Com a moviment no es defineix únicament per les relaèions en
tre els nois i els SGUS Caps. Es defineix també -i sobretot
per unu proposta que fa als nois. Un noi~ quan entr~ a l'es
coltisme, no sap quina mena de Caps es trobarà, però s! que 
té unü idea de qu~ és lf:escoltisme, oi? 

Aquesta idea, imprecisn 21.1 començament, s'anirà concretant 
en la mesura que el noi faci l'experiència dc la vida de la 
Unitat. I s~anirà concretant a través del contacte amb els 
companys i, sobretot; amb els C2.ps. 

Els Caps, doncs, no es representen únicament -:1 si mateixos, 
sinó que representen la proposta qun 1 1 escoltisrne f.) als nois 
:vegeu Document A}. 

En la mesura que el Cap ha f0t seva la proposta de 1 1 escoltis
mc, ha d'éss-Gr conscümt que està of~~rint quelcom dc concret nls 
nois .i que aquest quelcom és el result3.t d 1 una rGcerca que anem 
fent tots els que treballem en el .::1oviment. 

Aquest petit treball nostre d 1 ~nar cercant unn proposta per als 
nois dels nostre país no ens dóna LA VERITAT, sinó que 1 com a 
màxim, ens posa a les mans unes referêncies que ens ajuden a 
obrir-los uns caminsq 

l'-.r2 bê, tot i que és molt important que tractem la nostra pro
posta ?~ una modèstia i que no pretenguem dc fer-ne un abso
lut que es situi més enllà do 1 1 espai i del temps, també és im
portant que siguem clars a l'hora dc dir "mireu 1 nois, allò 
que us proposem és :üxò; ara, parlem-ne". 

Liescoltisme és una proposta --suposadament educativa- que ha 
de contr·:tstar-se amb la realitnt~ la realitat és ;::1 diàleg 
fons amb els nois. Amb uns nois situats en un entorn. 

• • • • o •. • 

Si dèicrnp en començar aquest apart3tr que el progrés personal 
dels nois té rel.J.ci6 amb la comunic<1ció que poden establir runb 
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les nitres pe~eones i amb la influència que reben dc les di
verses instàncies sccio.ls on os mouen -i l'escoltisme n 1 ês 
una-, cal reflcxionc:tr sobre aquest fet. 

Proposaríem de fer-ho llegint .;;ls t2xtos següents i comen
tant-los, sigui individualment, sigui prèvia una discussió 
en grup. 

El primer dels textos 5s un extracte de c. Rogers en el qual 
l'autor intenta forumul3r-sc en quines condicions la relació 
noi-educador pot facilitar el progrés del primer. No és una 
traducció liter~l, sinó una adaptació. 

El segon està tret d'un article que el diari AVUI del 
15~12.76 dedicn.va a !~escoltisme. 
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a. .•. puc començar dient que la ·me\rci experiència 'm'ha 'demos.;.;. 
:< . I -, ,,, , . 

trat que no puc ensenyar a n_;~-9:Ú, 9f2.Il! .§!!~_e,nygr_. I sempr9 __ _ 
rn¡ha semblat inütil intentar-ho. 

b. Em 'semb-la :que-- _tot el que pot êsser enseny.:tt a algú és re
lativament poc important i no exerceix gaire o gens d'in
fluência significativa sobre el seu comportament. 

e. -< o_--~ .·homéEvir!' interesso [>2ls aprenentatges que exerc'cdxen 
·una influêhcia real sob.:Ce el compdrtamènt-. 

d. Finalment, tinc la impressió que l'únic aprenentatge que 
influenCia realment el comportament d' tih in~ividu ~s- u.qu:ell_ 
qile· t.H~:-desCòbroix per· si mateix i que -se n'apropia . 

. . . 

i. Colri' d'· oon-seqUêncin:,, ni 11i::fd--_\no que mij:nteresso --per aprendre jo" 
mateiX'( f'''Pt'ej!eZ:ehbïn:eht Sbbi:'é-'_, Cbsesc~ importants i que exer
ceixeri-''~una: infll.;fündin rsal· -sob-rà' e·l' 'etnu cornportüirterit per-

jo Obtinc molt de profit d 1 aprendre, ja sigui eh -g'r-upt en réla.., 
ció amb un altre o tot sol. 

k. ConS·tato que una de les m--i-llOrs maneres que tinc d'apr.ondre, 
encara- que la més dif-ícil\_. cOhi:ri~steix a abandonar· i a -meva 
-actit-tid defensiva per-' i-ntentat comprendre :cern ·V-taltre coit;.. 
cep i experimenta T&· seva eX:per-tência. 

1. Una altra forma d 1 aprendre és, per a ni, ln d~expressar les 
meves incerteses~ intentar cL:~rificar els meus prcbl,._~mg~ __ ;,::· .. ·-pG!-r 
acostar-me d'aquestu manera a la significació real que sem
bla tenir la meva experi0nCia. 

Comentari 



):, 'ESCOLT):BME COM A !lODEL EDUCATIU 

AVUI- 15.12.76 

La possibilitat que en l'escoltisme hi hagi una certa proposta 

de valors, un cert oferiment de models de ccmportament i d'in

terpretació del món, no ha d' ê'sser entès com un pas enrera, com 

una pèrdua de llibertat·- dels nens. 

El creixement dels nens ·es r-ealitza d'una forma gradua1 -a par

tir del seu intarior és cert- que no és aliena, però. a 1 1 ajut 

i al diàleg amb els grans-. 

La cru~ realitat ens mostra que els grans ensenyem -de vegades 

amb claretat i dc vegades amb Una indigna "mñ esquerra"- uns 

models. Es més nGt ensenyar les cartes, no tenir engúnies a 

l'hora de dir~ "ln meva proposta ês aquestoJ.':. 

Ara bé, aquells que són capaços de formular-se i d'exposar 

als nens unes propostes, han d'ésser extraordinàriament sensi

bles i conscients qUe qualsevol proposta. d'aquest tipus, en un 

terreny tan relliscós com el de l-' educació, només pot ésser una 

proposta formulada$ no com ~ veritat absoluta, sinó com a 

terreny de diàleg. 

Si ho entenem d'aquesta manera;· a ·més dé· no-deixar els nens en 

un buit sobro el que no poden. progressar 7 8ls lliurem a la 

joia d'intuir i anar pressentint una certa lògica de les rela

cions entre les -persones i els ~espect-Gm la llibertat que, quan 

sigui l'hora, puguin construir la sdv'a Veritat. 

Comentari 
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No se'ens amaga que els dos textos presentats sónf almenys 
en aparença, contradictoris. 

Per aquest motiu, deixam en blanc l'espai segUent a fi que, 
si ho creieu aporta, realitzeu una anàlisi rnês precisa de 
les contradiccions que pugui haver-hi i treballeu les vos
tres pròpies r.onclusions. 



• 
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4 EL PROGE:S PE~SONAL E':S UN P'10CES .i11ULTIDD1EtJSIONAL 

La persona és una unitat que va avolucionant, que progressa de 
forma discontinua, 

En aquest sentit, és una reica fals parlar de diversos aspectes 
del progróso 

\ Però pot anar bé ~ue realitzem una anàlisi mínima ê 1 algun?.as-
pectes del progrés¡ ja que això aju0arà a descobrir detalls de 
la vida quotidiana que, a vegades, passen per alt. 

Si acceptem a~uesta possibilitat 1 veurem que en el progrés dels 
nois s 1 hi nuen à i verses rUmens ions·; 

.Dimensions físiques~ la força; la coordinació de moviments 1 

1 1 habilitat 1 la traça manu_:ü, l'agilitatf e.tc~ 

Dimensions inteLlectuals; la capacitat de realitzar opera~, 
cians in teL lectuals :nês o menys complicades, 1 'evolució 
dels interessos (r};~l joc de simulació i dc fant.:!sia a lc. 

realitat, i de la r0~litat a la construcció del futur), 
el ~uany clc coherèncL1 ,3ntre hò!S idees, etc~ 

Dimensions emocionals~ el guany en el control de les r2ac
cions 1 la disminució de la dependència dels grans, la SU"' 

peració dels conflictes profundsr etco 

Dimensions sociêüst la descobç-~rta d,~ lr?:s regles 0.,21 joc, la 
pro fundi tznció en l' an:ist<ltr l'adquisició d 1 una scn.sibili tat 
més a.finada, la responsabilit:J.t i el compromís,. 2tc" 

Dimensió de l'organització c~_e 1 i activi tat personal~ gu3.ny 
en autonomia~ gnany de capacitat de cooperació i de posar-se 
habitualment al servei d 1 interessos no ünica~cnt egocèn
tricsr etc" 

• Etc. 
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Aqu0stu senzilla unàlisi pot servir per a explicar-nos el f2t 
que hi hagi nois amb un bon descmvolupam.:mt in tel a lectunl v però 
que siguin .:::.fectivament irruna,.iurs, o nois molt capuços de cooperar 
amb els ultres, però OU'~ no siguin fcrts ni tr?/:;uts_. o~.~ 

Perquè tots plegats puguem situar-nos una mica i pensar, de cara 
al futur, com ha Je concretar-ne la proposta de pro~r~s que fem 
als nois., h8nt pens2.t quf~ pot ~~ss:1r útil fer un inventv..ri de l-2s 
conquestes més importants que f3n normalment els nois a cada una 
de les etapes. 

4.1 Llobatons-Daines 

l;dquireixcn un grau not.;ilile d·:O. :domini del seu cos~ precisió 
de flloviments¡ habilitat manual,. coordinació dc movinents. 
Doblen la seva fcrça f!sicu. 

Fan els a~rcncntutgcs d~ la seVa pròpia cultur.::1 i ~edi DD·· 
bie::1t: el nen de ciutat aprèn a anar pels cJ.rrers i Gls ser-~ 

veis públics,. el nen C!.e pa<gJS aprèn a utilitzar els 2stris è.c 
tr8ball, per exempl·e~ 

En el terreny da les relacions socials: 

Adquireixen el sentiment de companyoniav que no és encara 
pvfHament amistat ¿,ntre persones. 

- Adquireixen los r(!.gles dels jocs~ fem el pas dels jocs pu
ra.ment imaginatius i sotlbòlics,. als jocs amb ret; l0s i so·~ 

cialitzats. Això comm>rta un inici de disciolina de arUDo - ~ "' 

-· Adquireix,_,m les primeres nonnes de grup (normes d~ con vi vèn
cia, comportaments que no destorbe;J: i/o qu0 ajuden e.l grup) • 

Fan 1: aprenentatge dsl paper sexual a<.1.equat. l\bu.ns és po s si
ble que els nens 85 sentin ttln aviat nens c0m nenc~s; :::.ra va 
esdevenint improbable. 

Adc:::¡uireixG:n un major grau dG control ck h'S seves rBaccions 
emocionals i estats è. 1 ànii'L 

• Aprenen a organitzar···s;::~ la seva activitat ind.ividuul,. i 1 -:unb 
molt d'esforç comencem u orgunitzar la de grup~ 

Adquireixen unes opcr.J.ciGns int(·l.lectuals ibiJio;uos ñ~ caràè
ter concr.-:;t~ classifiquen, conpare.nv <"Jsstricn coses concretes 
(ma.i abstraccicr:.s) i he van f.c:mt ilütb un grau ·b rigcr creixent. 
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4.2 Ràngers-Noies Guies 

Aquest és un perf.cde dG crisi, d8 trunsició en quê hi entra un 

nen i en surt un adolescent. 

Essencialment,. es tr21.cta dc superar l.J. cr-isL Les princip.:üs 

tasques a realitzar en aquesta o tapa sé.n dê. canvi profund; C.:.e 

tr:::.nsfon1uci6. 

Es produeixen uns c.:mvis ·:::n el cos '1uc suposen unc. modific:t

ci6 d•:; 12. ime.tgç aue ·~·ls nc~is i l'?!s r.ciss tenen de si mab:ü-

xcs. Qui s6c? 

Hi h.J. t::unbé un fort creixçr.:::mt i un21 n0tJ.hh': mad.uraci6 bic-

lògica. 

- Si en 1 ¡etapñ anbJ.rior hi h2.vi~ ur.:~. T;re!)O:':Yl2r~nci<:~ del món dn 

l'acció 1 de la t::tfu.ncri~ r d81 rnén intel.·-lcctu:J.l senzill del 

mm 1 aquestn prepon.dcrñncio. püss:.-. :ü món .-dü la pròpia p~rsonav 

d.~l ?ropi 11 jo''. 

Es produeix un procés d'introversió, d 1 intcrès per si m2teix. 

Intel.loctualment, queden enrera l~s operacions que anomenà-

vem nconcrctes" i comença 12. conquesta dc la lògicn dels adults, 

basada en la capacitat de pensar en abstracte, d'Glabor.J.r hi

p~tesis i de preveure¡ les conseqüències~ 

- s~accentua la independització respecte do la fam1lia: ols nois 

no s'identifiquen ja amb els seus p.1.res, sin6 .;:unb grans herois, 

figures i models. 

Comencen a néixer les preocupacicns científiques, l'interès 

per la comprovllci6, i metaffsiqu .. :•s. 

- Hi ha un retraïrn0nt en les relacions amb els cornpanys;els 

nois es relacionen amb un norr.bre menor de companys, però ho 

fan amb més profunditat. 

Podríem dir que estan fent el pñs de la simple companyonia a 

l'amistat més profunda. 
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4o3 Pioners-Caravel.les 

La crisi no ês pas acabadav sinó que continur.. 

Passarà par un per!ode de revolta salvatge, però a poc a poc 
s'crganit~arà en profunditat i d'una manera constructiva; de 
forma que d'un "carregar-s 1 ho tct» el noi passarà a dissenyar 
el seu futur. 

A la fi d'~questa ctap~ 7 els nois haurien d~havor fet passos im
portants en les direccions següentsg. 

Acceptar el seu pro~i f!sic i saber utilitzar amb eficàcia i 
respecte e~ seu cos. 

-Fermar-se una cosmovisió, una filosofia dc la·vidar un sistema 
de valors, cosa que els permetr5. .una independència intel.lectual 
i moral perquè puguin inserir-se autònomament on els in-teressi a 

- Establir una relació nov.:¡ i més mndura amb Gls ccmpanys dels 
dos sexes. 

Aprofundiment en l'amistat i la seva significació j0 descober
ta i iniciació en.l'amc,r i en el compromís que se 1 n deriva. 

- Identificaci6 éHnb el seu naper SE:!xual que li ve biolègicament 
determinat, però també crítica de les fermes culturals que es 
sobreimposen a uqu0st paper. 

w• Assolir una independència emocionà! dt.:fini ti va rüspectc dels 
pares i d'altres Jdults. 

Diem independancia en ol sentit djuna interdepcmd8nci.:: equi ... 
librada. 

- Arrib3r a êsscr caraç d 1 organitzar ccl.lccti vam~~nt 1' activi
tat del grup .. 

Co~ençar a caminar cap a una independència scon~micn. 

- Elegir una professió i prcparar-s'hiç 
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Durant molts anys, l'escoltisme va utilitzar un carn~~t dc pro
ves que fixava estrictament quins eren 0ls passes que havien 
de seguir tots els nois. 

Aixè va ser dêSí~stimò.t i uctunlment hi h.:!. Caps que es trcbon 
amb dificultats en el moment d'¿¡nalitzar si els nois progres
sen o no ho fan. 

Tenint en compt2 les reflexions contingudes en ,:;¡quest J.partnt 9 

fé-ra inten;:!ssant que; individualm8nt o •m grup (Agrupament, 
Demarcació o Subdem~rcació) es portés a termA l'esforç de fixar 
unes fites provisionnls per al prc.grés dels nois en ;:;:ls aspec
tes ci t2.ts. 
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5 EL PROBLE¡.j,"\ DELS RITUALS I DELS SIGNES 

Fa temps hi havia a l'Gsccltismc uns rituals que significaven que 
el noi havia assolit uns fites en <Ü seu progrés. 
Per raons diverses, i algunes molt vàlides, aquests rituals van 
~sser suprimits, però no substituïts per altres. 
El primer problema és saber si tct això tenia ~lgun sentit. Ens 
sembla que sí que en té de sentit, pür trBs raons: 
- La ptimerR és que els rituals de la promesa, els signes exte

riors del compromfs, etc~ facilitñven que els ncis s'identifi
quessin amb uns objectiuse 

- La segona és que els "signes externs" eren la ccnst.:.taci6 pú
blica d'un progrés. 

- Finalment, veiem que, d~alguna manera, constituïen una gratifi
cació per al noi que havia esmerçat uns ;sforços a arribar a 
un punt de superació. 

El segon problema és veure si GS feia d~una nünera adequada. 
Sembla qu2 les crítiques de "militarisme", de fomentar l'individua
lisme són crítiques encGrtades .•. , però potser insuficients per a 
abolir tota forma de ritual i de signes (;xterns, perquè, si us hi 
fixeu bé, els nois n 1 utilitzen de signes extBrnsp i els grups de 
Caps també, o no? 

El tercer !?roblema és trobar unes formes que substitueixin les que 
teníem abans -i que no ens agradaven- però que en mantinguin la 
significació i l'eficàcia pGdagògica~ 

Aquest és el problema que hnuria d'ésser resolt p0l d0bat dels m~
todes i que nomês pot ser abordat d'una manera~ fent un recull de 
totes les formes de cerimonüü, ritus i signes externs que actual
ment s'estan utilitznnt e b6 s 1 hnn utilitzat amb èxit a Catalunya. 
No vGicWI un altre sistcm.1. pràctic que en los trobades de Caps des
tinades a la discussi6 d'aquest Document hom dediqui una part del 
temps a un recull d¡cxpcriències viscudes • 

• o.o.o.o.c. 


