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QUt FA L'ESCOLTISME

1. Presentaci6 del treball a fer.
2. Què és l'escoltisme?.
3. Formes de treball possibles.
4. Document-s· ·que poden utilitzar-se en aquest treball.
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1. Presentació del treball a fer.
Considerem important que, per començar, tots els Cags que vénen
a la FO.CA obtinguin, mitja,nçant el contacte entre €.lls i amb els
equips responsables, una idea ben clara de com és l'escoltisme que,
per ara,_ volem dur a terme. '

Perquè cadascú

pugl~i

arribar-hi, proposem que es reflexioni orde-

nadament so!:::>e aquestes tres qüestions:

1. De quina manera creixen i es desenvolupen les persones.

'

2. -De quina manera 1 1 edu10ació pot contri,buir a ,, la
' creixen-

ça de les persones.

3. De quifla manera pretén l'escoltisme contribuir a l'educació dels nostres nois i noies.
Aquest ordre de reflexió l'anirem mantenjnt al llarg d'aquest treb~ll ja que cada una
de les reflexions ha de b&sar-se sobre l'anterlor.
___
Q ' f a .1, 'E
2 .ue

1

sco~

..t',_sme.

Fer escoltisme consisteix en presentar una prop_osta als nois i noies
per ajudar-los en la seva creixença i en el seu desenvolupament
personal.
Aquesta proposta es basa en la idea que els adults
poden aportar quelcom al creixement dels petits
sense que uquest deixi de ser :'_liure i autònom.
I també es basa en la idea que els _ petits ofereixen una resposta creativa i autònoma a la proposta feta i que aquesta no té seri.tit···si no ~és capaç de provocar aquesta resposta positiva.
2 .1. Com creixen

-'~es

desenvolupen els nens.

( x).

Els nens creixen vivint dins d'un medi que els condiciona.
El medi ambient pot contribuir al desenvolupament, a l'est
tancament o a la regressi6 dels nens.

(x)

NOTA:
Al parlar de "nens", tant en aquest punt com en els ~egüents
ens referim, de manera genèrica als infants, preadolescent
i adolescents, ta;n': si s6n nens corn nenes. Es clar que
•
• <
"'
totes aquestes c~:;;.s~derac~uns
es noten mes
clarament en
l'edat infantil i per això mantindrem el terme "nens 11 •
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Pen-sem·· com -.la·-.:família, l'escola. i els mitjans d"e comunicació.,_ ,so·bre't.Ot- la TV-,_ -tenen un pe·s decisiu en el. creixement -dels infants.
_.-Els·: ·nens -Iio- rében passivament les influències del seu: medi ambient.

Els nens s'adapten a les exigències i a les possibilitats del seu
meidi -ambien-t~
·Per'-Ò l'adaptació suposa, a més d.e plegar-se a les exigències que
;Jérten de fora, un esforç per .s.obreviure de la millor manera_ possible i, per tant, una resistència i un intent de canviar les con-

dicions

d~l

medi de forma que siguin més favorables per a casascú.

D-' altra banda, el medi ambient no és una Sola cosa, un bloc mono-

lític.
Hi ha una pluralitat d'ambients en els quals té lloc la creixença
dels ;-.~ns: ja hem parlat ,de la família, l'escola, el carrer, els
mitjans audiovisuals, etc ••.
Les influències que arriben al nen des de_ cada un d 1 aquests_ ambients
són diferents i, fins i .to=t, contrad-ictoris.
~s per això que dada nen es veu abocat a anar prenent una posició
personal al davant d'aquest allau d'influències.

A poc a poc, i a mesura que van creixent, els nens fan una destria
d'allò que els vé de fora i van construint la seva v:isi6 del món
i els seus esquemes de comportament.
Amb més o menys força, però en tot cas .. personalment.;.. els _-nens cons·trueixent la seva personalitat.
D1.é,l_l tra banda el nen -no està
Hi ha els seus companys, que
-fónt de frustració, que tant
-Però que són molt importants

sol: està vol tat d'altres persones.
tant avia~ li són un estímul com una
aviat. li mostren estima com rebuig.
-per a ell.

Els altres doncs, tenen un paper molt important en la construcció
de la personalitat del nen.
2. 2. Com l'educació pot- contribuir a la .creixença dels nens.

-.La ·societat podpia ésser .un.,. medi vavorabl_e al creixement.
Ara per ara, no ho és. Però els educadors poden obrir espais favorables al desenvolupament dels nens~ 1~ família n'és un, una
bona escola també, un barri viu i estimulant ho és, etc ..•
L'escoltisme, j.a ho veurem.
espais.

~~s en9-.~Vant-:t . . P.~etén

d'obrir

,¡,m d 1 aquest

Des de difere-i'rt-S pos~.c~ons'., l- 1 educació, ·po-t oferir als fle~s uns
~edis que afavoreixin la creixenç~.
APans hem dit que els nens no· e:s liini.t-en·a sofrir. passivament les
influències del medi ambient on els to.c-a viure sinó que hi respon'$n.
Quals-évol educador -ha de
----ponen.

:ten.~r-

en .com_f'te. -aquest_ fet-: els·- nens res-
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I, _en conseqüèn cia, ha de procurar oferir-los un medi on sigui
:possible de j-udicar les· pressions_ que vénen de fora, de madurar... les -·i ·d'express ar-se enfront d''elJ,.'e$. (Un joc, una operació-, .una

empresa, ha d'oferir la possibili tat de conèixer la realitat, va-

·-lorar-la i treure' n conseqüèn cies, alhora que s'intenta transfor-

mar-la en la mesura de cada edat i cada grup).

Ara bé, això exigeix que les regles del joc siguin clares. Sigui
quina sigui la institució en què es troba un nen (ja sigui la família, 1 'ès_cola, l'escoltism e ... ) o diverses institucio ns al mateix temps, és necessàri per a ell poder orientar-s e clarament
en cada una d'elles.
Com que els valors i les normes de cada institució són diferents,
li serà possible d'entendr e's i de donar una resposta només en la
mesura en que a cada lloc se li digui ben clarament què es· pretén.
D'aquesta manera, podrà respondre a cada situació i anar... cqn,struin t
els seus criteris.
La idea, doncs, d~ presentar clarament una proposta als infants
i adolescen ts pot condicion ar-los, és falsa d'entrad~ si el presentar la proposta no significa una imposició arbitrària .
Finalment, com que el nen viu en aquestes institucio ns voltatd' al tres nens (germans, companys de classe o d'Un i tat) que es tro-~
ben en una situació semblant a la seva, és important que pugui
comunicar- se amb ells.
(Qualsevol institució sol ésser dirigida pels grans que, normalment tendeixen a fer valdre els seus criteris. I, això, si no es
vigila, pot ésser un perjudici pels nens. Per això és important
que els nens cornuni~uin i que ho facin a fons. D'aquesta manera,
hi ha una garantia de solidesa en .els seus raonaments i judicis).
D'aquesta manera van construint -se_ una personali tat sociç.li tzada,
és a dir, solidària amb els altres i constrasta da amb la réalitat.
Resumint aquest punt, direm, doncs, que l'educació :
-ha d'oferir un medi favorable al creixemen t.

- ha
-

de permetre la resposta dels nens.

h~

de fer una proposta clara de què pretén
les regles del joc.
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ensenyar

-ha d'afavori r·la comunicac ió.
2 ·• 3 ~ Com 1' escoltisme pretén eduCar_.

1er, L'escoltism e pretén oferir als nois un medi ambient -un es·-pai ben definit- que sigu_i ·propici a la cre2xença.
',-'

- L'escoltism e pot oferir als nois un medi que compensi i
complemen- ti les defipiènciE :s dels que els- ofere_ix, en conjunt, _la so.Cietat_.
- L'escoltism e ocupa una part de l'espai i .deJs temps de
lleure, perè vol ésser quelcom més que una activ~t.at paraescblar d'esplai.

- El joc i l'aventura que implica la totalitat de la persona .són per a l'escoltisme una activitat seriosa i pròpia:..?.e,-:;nen-s -i --nois.
- L'escoltisme és un lloc de trobada de _grans i petits que
emprenen junts allò que els agrada i es proposen fer.
- L'escOltisme és un lloc per a que els nens i els nois hi
desenvolupin la. seva iniciativa prop de gent capaç d'interessar-se per les act~vitats dels més joves.
2on. Aquest medi ambient, aquest marc de vida, és tal que vol garantir als nens la possibilitat de contestar allò que s'els
ofereix
-A l'escoltisme volem que cada noi i noia pugui reflexionar sobre la seva experiència, comunicar les seves conclusions i constatar el propi progrés.
-A l'escoltisme els nois i noies viuen en grups de diferents dimensions (equips/unitats) que són de maduraci6
de l'esperiència col.lectiva.
- Aquest grups estan articïJ.lats_ de_ fo:rma funcional, mòbil
i canviable. Aquesta funclonalitat i mobili,tat_poden ésser
una garantia del dret de re~posta que té el noi a les nos
tres propostes; poden 5sser una forma activa d'aprendrea canviar 1 'entorn socia-l, sempre i quan no se n'abusi
vivint una mena de canvi permanent.
-A l'interior de les Unitats hi ha uns mecanismes de decissió, d'organització, _de --.~esti6 i de reflexió que po
den ser: un bon canal a tr.aves del qual s 1exerceixi elcon1:rol'de1 noi sobre el seu entorn.
3er. L'escoltisme sap que _és només un dels medis on viuen els infan.tS i adolescents. I sap que és convenient que ells sàpiguen on es troben.
Per això l'escoltisme té una identitat que intenta reflexar
ben clarament en la .Proposta que fa.
AqUesta proposta és una crida a 1 '-exigència en coses concretes:
- salut i desenvolupament del cos.
-, observació i cone.ixeme.nt de la natura. L'escoltisme creu
que això contribueix al de$·envollupament d'unes actituts
de contem;elació i de sensibiJ.itat a la bellesa, a l'equí
librÍ, a l'art.
- l'escoltisme demana als nois que no es planyin, que sàpi
guen valdre's per si mat€ixos, que desnvolupin habilitat
i tràça.
- 1 1 escoltisme convida els_ nois a descobrir el gust per
·...tes· -coses ben fetes.
1 1 escoltisme ofereix a:u/ noïs" respòflsabili tats útils
perquè creu que això' ult'ra és set' font:· de satisfacció
:-,erSona:I, és un aprenentatge- dé~ la ·vid'a ·social adulta.
- l'es col tism~ _-proposa als _:nOis de. posa:r_-~.e ·al. servei dels
altré$.
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- L'escoltism e promou la vida i el treball en equÍE a partir
de 1 1 aportació a la col.lectiv itat de les prÒpies respons~
bili t.a_ts pe_rsonals.

- I els demana encara que es compromet in ·en la transforma ció
de la societat d'una forma madura 1 realista i al seu abast,
en contacte i vincularit- se a aquells què ja duen a terme
aquesta transforma ció.
- L'escoltism e catòlic, finalment, ofereix als nois la possibilitat de que, a través de tot l'anterior , coneixin Jesucrist, sàpiguen que en ell poden fonamentar les actituts
que hem descrit i que puguin, si ho volen, ser seguidors
del seu exemple dins de la comunitat dels creients.

4art. L'escoltism e creu en l'autonom ia del noi i fa els possibles
per donar-li impuls.
L'escoltism e té con objectiu pedagògic essèncial el desenv~
lupament de personali tats autònomes i ben socialitza des, ês
a dir) que no depenguin execssivam ent de ningÚ, ni siguin
només independe nts, sinó que estableixi n una correcte inte~
dependènc ia amb els altres i amb les institucio ns socials.
- l'escoltism e valora la felicitat que neix de l'autenticitat.
-a l'escoltism e hi ha una exigència de coherència personal.
- a l'escoltism e els grans es posen al costat dels petits
per ajudar-los a anar construin t-se a partir de sí mateixos: Els grans volen acomplir essencialm ent una funció
d'1mpuls i de suport.
- l'escoltism e valora i vol comunicar la llibertat perquè
sap que sense llibertat les persones no poden esser.
Sè. L'escoltism e creu en l'amistat i en les seves dimensions més
profundes: la ~nicacio i la cooperació .
-una de les bases del mètode de l'escoltism e és l'agrupació dels nois en equips, on la vida compartida és un motiu de comunicac i6 constant.
- a l'escoltism e_ els nois hi poden viure una gamma de situacions prou variades i novedoses com per a que pugu1n
sorgi:b i d '-una manera natural amistats profundes i es de
senvolupi una sensibilit at 'snvers els altres.
- l'adquisic ió de compromiso s davant del grup de companys
i l'exigènci a del complimen t d'aquest compromiso s és una
educació de la necessitat d 1 ésser consêqüen t amb les
exigències de la comunicac ió.
- i encara, això mateix és font de prou conflictes com per
propiciar un _aprenenta tge realista· de la v~da social.
- finalment, quan els g::t;>ups o unitats són mixtes, s'obre la
possibili tat -urgent en la nostra societat- d'un aprene~
tatge de la col.labora ció entre nois i noies, que prefiguri un nou model de la relació home-dona , model basat en
la igualtat i llibertat dels dos sexes, més_ que no en la
subordina ció.
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3, Formes de treball possibles

L'essencial d'aquesta fitxa es contingut a l'apartat 2.3., on
s'hi troba una-explicació ctel què és i pretén l'escoltisme.
Així, -doncs, el treball mínim i essencial fóra el de reflexiOnar ampliament i discutir el contingut d'aquest
apartat on es res_umeix la proposta es col ta per a 1' edu-

cació.
Però hi ha d'altres possibilitats de fonamentar o ampliar el
treball.

Pels Caps que hi estiguin interessats, proposaríem les següents:
a.- Reflex;ó sobre l'impacte que el medi ambient té en els nois:
Pot fer-se partint de la fitxa que hi ha en aquest mateix
"dossier" sobre el tema.
Pot fer-se també pensant sobre el cas d 1 algun o alguns

nens que conegueu bé i tenint en compte els següents elements: famíiia ben o mal avinguda.
existència de fills. de, diferent. sexe a la família.
classe social a que pertany, grau de consciència
de classe.
escola estatal, privada o religiosa.
escola progressiva o regress-iva.
possibilitat de contacte amb companys que té el noi:
tipUs i qua li tat d'aquest ·contacte.
activi tats extraescolars que duu a -terme el noi.
impacte dels mitjans audiovisuals que l i arriben: TV, cinema, etc.
b.- Reflexió sobre la forma com un nen va construint la seva
visió personal del món.
Per això és molt important pensar en un mateix:
fer-se un inventari de les situacions que hom ha
viScut al llarg de l'infància i l'adolescència.
intentar comprendre com cada una d'aquestes situacions (família, escola, barri, carrer, esbarjos,
etc.) han pretés influir sobre mí mate_ix.
forma com jo rebia aqueste·s influències: què em neguitejava? què m'estava bé?- què em semblava contradictori? què va tenir una major inf·luència sobre
mí? per què?
intentar exp"ricar-se com varen anar construint-se
les meves opinions, valorS i opcions personals.
aplicaci.ó de tç>ta aquesta reflexió a la tasca educativa que jo crec que he de dur a'terme amb els
nens que tinc encomanats-.
En aquest tipus de ref1exíó cal ·r'elativit·zar les· opinions prò
pies per la gran dossi de subjectivitat que comporten.
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Les eXtrapolacíoris són mai del tot certes.
- Una altra possibilitat é_s la de mantenir convers<:!s a fons
amb un o més nens, intentant veure quines són les valoracions
que fa del ·món i des d 1 on és possible que li hagin arribat
influències. A partir d 1 aqur"_sta observació fer-lo pensar a
veure si és veritat que l i arriben d'allà on tú penses i descobrir quin grau d'originalitat hi aporta ell personalment.
(Aquest treball és més factible amb nois i noies grans que
amb els petits).
- Fer el treball anterior d'acord amb els altres Caps de la
Unitat o l'Agrupament, tot repartint-se els nois per conversar amb la mujor part d'ells i tenir un panorama més clar de
la realitat que envolta els membres del grup.

c.- Reflexió de l'influència d'uns nois sobre els altres.
Pot fer-se, com s'ha proposat abans, a base dels records peE
sonals d'infància i adolescència: quins eren els meus amics
en els diferents grups on jo vaig viure? què representava
cada un d'ells per amí? què representava jo per a ells? en
quin sentit varen influir en les meves valoracions, idees,
creences? què vaig aprendre d'ells? cóm vaig poder influirlos jo? etc.
També pot fer-se per obServació dels nois de la Unitat de
forma semblant a la que hem proposat per veure de qu2na manera es construeix la personalitat d'un mateix.
Poden f_er--se. ambdues observacions simul.tàniament_,
d.--Lectura i tp.c·ball crític sobre "l'~scoltisme com a proposta
educ?ttiva" (D,acwnent A del Debat dels Mètodes), que pot ferse p..ers<:inalm€mt o bé -amb elS- B.:]_ tres Caps de la Uni.tat o de
l' Agrup.a.roen t.
Aque..sta lectura crítica_pot orientar-se de diverses formes,
que correspondrien a finalit.ats també diverses, encara que
convergents:
Lectura del document, de punta a punta, emplenant els
espais buits amb e1s comentaris personals.
Això pot· servir per tenir una visió més aprofundida
del que 1 1 es col t_isme és i pretén.
Lectura del amteix document, però pensant en les Clrcunstàncies reals dels nois del barri o poble on tú
treballes.
Això pot servir per elaborar una línia de treball que
sigui direc-tament útil als nois de la teva Unitat. EvL:entment és mé.s interessant fer-ho en grup que no
pas individualment.
4. Documents que poden utilitzar-se en aquest treball
El que segueix é.s, aproximadament, una bibliografia, encara
que no e3tigui pròpiament constituit per llibres:

•
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L'escoltisme cOm ·a prOposta· ·ectu:Gat±va (Document A del
Debàt. dels Mètodes) .Publica..ció ·_c_iclostilada de ME/GSJ
Desembre 1976
Opèiorís-Pror0sta de valor·s (FÓCA PrèVia)
Hinyons· Es col tes, anys 7 O

L'ESCOLTISME SEGONS LA CONSTITUCIO DE L'ORGANITZACIO MUNDIAL DEL
MOVIMENT I:SCOLTA
Text adoptat per la 26a. Conferència Mundial cttEscoltisme.
Montreal, Canadà, Juliol_ 1977

CAPITOL I
EL MOVIMENT ESCOLTA
ARTICLE I
Definició

1. El
. Moviment Escolta és un moviment
-..
, educatiu . per als
JOVes, basat en· la voluntar1etat; es un mov1ment de
caràcter no polític, ober:t:--a/t:9th.om; sense distinció
d'origen, de ra_ça ni de creences, d'acord amb l' objectiu, principis i mètodes tal com van ésser con'

cebuts pel Funda_dor i queden formulats més_ avall.
Objectiu

2. El Noviment Escolta té per objectiu contribuir al
desenvolupament de- s joves ajudant--los a realitzar
plenament le_s s.eves possibilitats físiques, intel.lec
tuals, socials i espirituals, com a persones, ciuta-dans ·re'sponsable_s i membres -de les cómuni t-ats locals,
nacionals i inter-nacionals' .

. ARTICLE II
Principis

1. El MoViment Escolta està fundat sobre els -principis
següents:
Deure envers Déu

Li a~hesi'ó a pr_lrici:pis espirituals, la fidelitat
a la religió que Eils expressà: i l'acceptació dels
deures que en.re.sulten.
Deurès envers. elS al tres
1L9. lleialtat envers e:).. seu-_pa.ís dins la perspectf.

va de la.pròmoçíó de la pal.l-, de la comprensió i
de la coOperació a nivell local, nacional i in-tcrnàcional.

"L'~;-~f/cirtici}?qcié al deSenvoiUpament de la societat
· e~·,:·êl res·pecd:'è'· de- la .. digrii tat de l'home i de la
iritegràt cte 'la rlatura:;--· ·

mateix, al sentit del servei i a l'aptitud tant per cooperar com per dirigir.
Programe s progress ius i atrai~nts d'activitats variades basades en els centres
d'interè s dels particip ants que inclouen
jocs, tècnique s útils i l'accept ació de
Sèrveis a la comunit at; aquestes activitats es desenro tllen principa lment a l'aire lliure, en contacte amb la natura.

NOTA
Reproduï m aquí aquest texte per que represen ta un punt de referència de tots els que fem escoltism e arreu del món. Els textos de
la Llei i la Promesa, sense traduir, doncs totes les traducci ons
són ja adaptaci ons, represen ten el nexe que uneix a tots els es-·
celtisme s en una certa intencio nalitat educativ a ~er damunt de les
necessàr ies adaptaci ons i millores del mètode.

