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1. Qu-è venen a busca r els nens i ·nenes a· la- Unita t
. El nen ar:Diba a l'esco ltisme o bé perquè els seus pares li
pot> ta;~, o- bé_ perq1..l-è els nen~ de la seva escola n'hi- han parla t,han
...

Amb aixè volem dir que tindre u al davan t un grup ni homog eni,
ni org~nitzat, sinó un grup-p er fer i que ha d'anar troh.:i nt la
seva· icJêrit itat.
'
Els nens busque n i neces siten un lloc de relaci ó, de fer una mi
ca el que volen i els intere ssa. Neces siten ser protag oniste s _de
la seva acció. Això no sempre es dóna en la vida faffiil iar i escolar. Encara que, en aques ta edat, això no saben explic itar-h
o'ni
cre.ar-h
·.

_o ells --'tots sols.

Ïntu!tiv~ent, .ells esp.e~en- i necess i-ten trobar . uns- amics (un
grup·, UnS eqliip s), una organ itzaci ó que funcio ni; que els ajudi
a
desco brir-s e i desco brir als altres , on.- puguin jugar i fe.I'_ activitats que els ·agrad in i de les· que puguin sentir -se'n protagoni.ê,_
tes i on els adults (Caps) hi són per .tal de ·que -això pugu~ ser.
A la Uní tat poden trobar to_t això, però tenint en compte que l'
es col t.i~':fle pre~én una educac jó del lleure , per tant no és_:·
- una guard eria
-nomé s un lloc d'esp lai
-una- escol a
... , un·· ll-9c on es pot fer de tot i de qualse vol manera
L'esco ltisme pretén , dintre de les seves possi bilita ts, Una
acció educa tiva profun da vers el progré s de la person a com a indiVid.U i com a membre d'un col.le ctiu.

2 .1. A la Unitat hi troben un lloc
La vida de la Unita t neces sita un espai concr et: tant pot
un local tancat ( E:l cau) , com d::.spo sar de 1 'e_spai exteri or. ser
Creiem molt neces sari que la unita t dispo si d'un local tanca
per al seu ús. Aques t lo.:: al :ha. d_e ser el marc on e_.s desenv olupi t,
la· vida de la Unita t) p€r ta·nt 'h-a de reunir unes condic ions:
- un lloc sugge ridor,
- que es dispo si de mater ials:- fustes , capse s, roba, paper s,
- un espai que perme ti mobil itat en la seva ordena ció i
distpi bució ,
- que. ei's nens decori n i d_istr ibueix in segons les neces sitats i els gustos de la Unitat ·.
El local tancat és molt impor tant, però no hem de queda r enmarca ts només per quatre parets . ¡.'esp ai ex:ter ior, car~rs.• i places i les rodali es ofereix en-! possi bilita ts per a l'acci iS de la
Unitat -.
Cal: tenir en compte que, encar_a que es dispo si d 1 espais (locals) ··adien ts, el nucli de la vida es col ta són els nens i els

Caps.

·

2.2. A la Unita t hi troben uns equips
En· aques ta edat a.f<iv_q~.:ir i ajuda r -a la conso lidaci ó del .-"grup
tant P.~l .que_ fa _ refer'.~"Ç.c,i'd. all? petits equips (5-7' membr es) com al",
conjun t de la _Upi t_at ,;~.:é:s, ~molt -impor tant perquè elB ne-ns-· f nenes · ·
estan ·àp_un t pér Qes_~,?,brir ,lç. -s.eva. -dimen sió col.le c'tiva . ·~s e¡
.-
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procés

QUE!:

en diem _de -S.oci'al i tzaciO: descob riment -dels al tres,

pos-Sib ilitats de prendrç . acords i.- accept ar les regles del joc, etc.
El grup_ és i. ha"·. de se:r-__ u.n estri d'apren enttage social. Dins del"
grup el nen ja: ·na és ell, és elJ i altres.

En defini tiva, en totes les ednts i, sobret ot, en aquesta Branca ,
cal que el grup signi aglt:tin ant, però tenint en compte que no· ofégui l'espon taneïta t i lü person alitat de cada individ u.
2 • 3 . A. la Un i tat· hi Troben·- una crgan_1"-.t""-z"a "c"i"'6 '-----'-- ---'--'-- '---

La vida·de la Unitat s'nrtic uta amb l'exist ència de petits g:rups

o equips, En la seva fol"'metció, el Cap ha de respec tar l' agrup~erit
natura l dels nens, però .,tenint en compte unes certes regles que el
grupa hauria d'acce ptar, per ex:.
- els amics p9den estar junts s~ això nó porta a fer capelle tes.
---·cald rà faci li tar .l' integr.: 1ció _dels nens i nenes nous.
"'!'

s'haurà d'acce ptar una certa mobili tat periòdi ca dels equips
per facilit ar l'integ ració dels margin ats, per a crear noves
~elacions, etc.,.
S 'ha d'evita r una excess iva fragme ntació deJ:.s grups per criteris d 1 edat, sexe o afini tats (els nens han d 1 accepta r que e_n un
equip cadascú hi aporta el seu: els més grans, els més joves_,
els nens, leS; ·nenes., els àgils, els cerebr als, els forts, els_
alegres ... ).. Aqu~st és un ·fet ·impor tan'!;, si pretene m eduéar adequadam ent el valor de la SQcial ització : l'accep tació de l'altre
el plurali sme dins d'un conjun t, la solida ritat per damunt de
l'èxit fàcil d'un equip d'esco llits' massa homoge nis i perfec tes.
·

2.4. A la Unitat hi troben uns Ce'2..2..:..
El Cap pot, sense angúni es: prendre iniciat ives i, en ca_s conveni ent.,_
forçar la const:i ----..:ució d 11J.lt g.' :;_:>. ts import ant engega r. La mateixa dinàmica de 1 1ací'ió poFtarà . el s nens -a organi tzar-se en un grup estable .
De totes manere s, teni~t en compte les edat que treball em, aconse guir aque$ta estàbi litat sempre serà difíci l. En les Últimes edats
de la Branca Llobato ns/Dain E:.s és quan són més capaços d'esta blir unes
relacio ns més autènti ques i arribar a l'estab ilitat, abans eSment ada.
Entre els 7 i els 9 anys, però, el Cap haurà d'actua r com a modera dor i estabil itzado r ~els petits equips .
De fet, al diferèn cia d'inter essoS i dèls process os de madura ció
entre els nens i nenes de 7-9-any s-· i els gue es tari entre els 10 12,
7
més o menys, pot aconse llar la realitz acio d'activ itats separad es
o, fins i tot, el fer Unitats diferen ts.- D'ai-xò en parlare m més en
l'apart at de recurso s d'orga nitzaci ó dè leS Unitats~
Passan t ara al conjun t de la Unitat , com a grup, pensem que ha
de quedar enmarc ada en el joc, dramat itzacio ns,- ma_nua litats, Sor,.
tides,e t-c .. .-Cal tenir molt- en "COmpte el ritme d'aque stes activi tats.
Fugiu .d' ~squemes encarc arats: La duradà i la interi.s i tat de les· -activitat s serà donàda pels mat($;ix os_.nois ; unes se·ran curtes i aïllades i altr.es prendra n un ca.ir_e rr_¡é,s c:emple xe i se·ran de més durada .
No sempre hauran de re5:pon dre com.a integra nts· d'una idea genera l
i prefixa da.
·
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Ls força- in_te~essant· reàlit-~ar,- -de.- i:~nt. :e~-· tant~ -~ctivitats
que
respo nguin a ·unà ~d-:.;a ge~eraf i _aglutinant.~ Vo1em -dir~ ·per
ex~ïnple,
munt -ar-l'< ictivi t.it a paj:'ti r_ d'un conte , Çi'una histò ria, o
de-··-i:],Ualsevo';L cosa simil ar, en que hi ha.}i uns perso natge s que Viuéi1~
1
éi) un
lloc determinat~ que viuen una avent ura i· que aques ta comp ortarà

multi tud d'acc ions. rs el ca. s clàss ic del "Llib re de la
Jungl a- 1 •
Podem

troba r molte s més idees :

- llibre S i conte s que els ·nèns conei xen.
~històries

hom viu

o llegen des del poble , comar ca o país en que

- la vida dels anima ls de la r_e_gi6 on

SOD.l,_

etc ...

Tenim al davan t molte s poss ibilit afs que hem de saber apro fitat.
- Els Caps quan prepa ren una sorti da han de tenir en conípt
carac teríst iques i 1 'edat dels nens i nenes que tenim· :·a. e .1~~
l_a
tat. No .poden passa r• se el dia camii iant, ni jugan t sols ... ·!]_n;i,S 'ha d'org anitz ar bé: una eston a de camin ar, una de jocs_
una altra de jocs organ itzats , una d 1 obser vaci6 , una alt-ral.li_u res,
per
canta r ...
- t;s mol't conve nient que abans s'exp iiqui als nehs i"nen es
ran i què veur·a n, això dóna segur etat i un cert còriei xemenquà faqee els esper a. Per tant, abans , els Caps han de prepa rar 't del
la sortida sobre el terren y,
- El Cap ha de ser prese nt, més que a les altre s Branq ues,
ra de resol dre qüest ions mate rials i donar punts de_ refer a l'hoència :
si .s-'han de renta r plats , dir 0•1 i com s'ha de fèr, i no
n'hi ha
prou amb explica:>.."--ho, sin6 que cal f(,'.::r:ho amb ells. A 1 1 hora
de
dorm ir, expli car com i on ~s millo r deixa r la roba perqu
è
l'endem~ la trobi n ...
També insis tir- a les famíl ies que ensen yin alS nens i nenes
menja r :i- _la roba que els '1an prepa rat i que 'Vegin on qu,eda el
col. locat dins. la motx ila, aixó &abra n qUè han de menja r l. on
troba r
un jerse i si els fa falta .
Amb tot_ ai~ò ~favor im que les sorti' dès sigui n realme _nt 'a
la. mida
d·e;ts nens .i ni;:nes i per tant que le'S prime beS èx·pe riènci
es sigui n
valor ades per ells com a posit ives i amb ganes cte tOrna r-hi.
- Sovin t ens trobem amb dific ultat s a ·l'hor a d'org anitz
ar i iniciar 1 f activ i tat dels dissa btes: v·eieril' qw;~:_ lés nens r:t9 arr,i.p
~n
tots a l'hor a, que venen excit ats i nervi osos, p'ercj_Uè hañ
vl:s;t
la pel.l ícula d f en MaréO , ;Po·~ser perqu è volie n qUeda r-sea
la que fan despr és, potse r:,per què es un dia de 11 festa ' 1 " · • veure
bÓ, per tant, comen çar· ..' -a:JÍ'ib algun a activ i tat engre Scado ra det;l." ser
laxan t que perm eti que s'hi .vagin afegi nt .a mida que vari i ·rea:rr'iQ S:nt:
jocs, canço ns ...
e

e

Això perme t que els nens i nenes vagin entrq nt en una dinàm
comuna_ i que sigui possi hle, ·sense · gai.re esfor Ços, inici ar ica
.l'
activ itat de la tarda .
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- L acti tut dels Caps dava nt dels nens és un
elem ent imp orta nt a
teni r -~!1 com pte. No es trac
1

ta de fals ejar
esp· onta heit at de cada Cap, però sí que hem la pers ona lita t i 1'
de proc urar o-bl idar
o alinén.Ys nò, pro ject ar el pos. sible malt" u
10r o els prob leme s qu:t:
ting uem ; tamp oc S 1 hÍ val a fer gres ca entr e
l'eq uip de Caps i
obli dar- - els nens ; tot ai~~ ens pr i va de
capt
ar i obse rvar els
movim~hts de la Un i tat.
-

Els Caps han de conè jxer les limi taci ons
cada nen i ajud ar-l o
a crèi xer en aque st sen tit i ser capa Ç de defeli
cita r·el prog rés
per pet it que sigu i.· També s 1 ha de valo rar
i
esti
mul ar els nens
i nene s en allò pel que vale n d'un a form a
pers
onal
i prop era,
sens e afav orir que en neix in "ved ette s".

2.5. A la Uni tat hi trob en una prop osta de
valo rs
2.6. Una exig ènci a de com prom ís i prog rés
La dinà mica del grup ha de qued ar teny ida,
dins de la líni a
educ ativ a que pret én l'es colt ism e, d'un es
fite
s
o valo rs que ara
prop osem . Aqu est valo rs els podem divi dir en
dos gran s grup s:
valO rs exte rns
valo rs inte rns

1
I

Con scie nts de l'ar bitr arie tat d'aq uest a nom
encl atur a, per va
lors exte rns cal ente ndre la part més tang
ible
,
més
visi ble de lT-acti vita t dels nens , és a dir:
El nen és crea tiu, hem de pos sibi lita r i dese
nvol upar aques~
ta crea tivi tat. Ara bé, les cose s no sorg eixe
n
del
no res. Són ne
cess àrie s:
a),t ècn ique s per man ipul ar amb èxit .
b) hab ilita ts per util itza r i fer serv ir eine
s i mat eria ls
a) Pqdem pens ar en dibu ix, pint ura, mod elat
ge, lect ura, decl~
mac ió,, coor dina ció m::>tórica; :te.
b) Podem pens ar en tote s aqu elle s eine s i mat
eria is espe cífi cs
d'un a acti vita t dete rmin ada a altr es més gen
sorr a, fang , fust a, pape r} cart ó, etc. En el eral s: ped ra,
eine s, el mar tell , la serr a, ei càve c, l'aix cap ítol s d'
ada , etc.
Ens hem de posa r al cap amp liar al màxim el
camp d'ex peri ènc ia dels
nens . fer, des fer, torn ar a fer, del dre
t, de l'in rev és, a la dr_e ta,
a l'es que rra, dalt , baix , sobr e, sota , que
no qued i ni Un sol. ra<:.Ó
on no hi hagi posa t el nas.
Per valo rs inte rns ente ndre m allò que com port
a una man era, una di~
pos ició , un sen tit de cada pers ona en rea litz
ar
les més dive rses
acti vita ts. Sera n a~uelles conn otac ions que
ferà
n
que cada pers ona es trob i· amb ella mate ixa i amb els al tres.
- Cald ria pari ar, en prim er lloc , del com prom
haur iem de fugi r d'aq uell tipu s de com prom fsís. En aque stes edat s
·que pUgui repr esen tar un vot sole mne i per sem pre, que pugu i
fals
ejar la disp onibili tat de cada scú i del grup .
·
Seri a pots er m€s corr ecte pens ar que_ els nens
acti vita t., esta n comprome·sos amb e11·s mate ixos, en inic iar una
;i, amb el grup .
Més que adq uiri r un cOmpromís ·ser ia adq uiri
r
d.iV
erSo s compromi ·
sos a mesu ra que es van fent les acti vita ts.
Aqu est tipu s de

•
•
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de compr omís no seria . tant a adqu rir pel noi davan t dels altre
sinó que el Cap entom a els compr omiso s dels membres del grup. s,
compr omiso s tant individu~as com col.l ectiu s, han de fer refer Els
cia a coses concr etes i reali stes. Que es vegi el final d'un ènper
a adqu irir-n e un altr>e .
-·cad a grup, juntam ent

<lTili.i

eJ. Cap, pot troba r aquel l rit

doni
més solem nitat a l'hor a de la défin ició dels compr omiso s. que
En
quest es edats , els nens pvden neces sitar aquel ls símbo ls tangiables que els ¡::,oden ajudai 'êl ?rend re més consc iènci a d'all
ò que es
tan vivin t.

Cal tenir en compt e qu-e els ritus i les simbo logies

més que això. Impor ta_ molt més el fons que la forma . no sigui n
- Par.a l.lela ment al compr omís, hauríe m de consi derar l'exig
ència
perso nal.
Els nens han de ser forts , han de tenir gust per l'esf orç,
per
les coses ben fetes .
- Dins de la més pura conce pció demo cràtic a entra ria el respe
cte.
Respe cte a perso nes i coses .
Obrir -se als altre s. Saber escol tar. Els altre s ens poden d~
nar elem.e nts impo rtants .
Les coses tenen un valor per elles matei xes i per l'ús que
se'n fa (un llibr e, una pel.l ícula , un paiss atge ... )
- La vida actua l, plena de maqui nisme s i de press es, pot comp
ortar
un empob rimen t de la rique sa espir itual i humana de les perso
nes.
Algun es zones ho patei xen més que altre s.
Cal treba llar, doncs , to~ el poten cial espir itual inher ent
a la
condi ció human a:
Conte mplac ió. Fruir Q¿ la belle sa) saber -la desco brir.
Sens ibiLi tat¡ ser sensi bles en les relac ions amb els altre s,
amb nos2.l tr~s matei xos.
Relig iosita t, " (..l seu senti t més ampli .
Anar al fons:· no queda r-·se a ·la super fície.
No a la vida comp etitiv; ;¡. Busca r la gratu itat, el fer pel gust
de fer, c1o ?els benef icis que er. podem treur e.
-Aju dar els ne:11s a reflex i-ona r, a mirar enrer a i als costa
ts per
poder arrib ar més lluny .
- Som consc ients que la comp lexita t del camp dels valor s és
difícil expl icita r-le en poque s línie s. Aques t esquem a és conve
nient
que sigui enriq uit a partir · de les troba des de FOCA, les reuni
ons
de Branc a, els inter canv is entre Agrup ament s, etc.
'
- Farem refer
ència expre ssa al Cap. Ha de ser consc ient de ia respons abilit at que té com adult , que té uns nens al davan
que
pot influ ir fortam ent en ells. Com a norma gener al, val t,a dir
que el Cap no pot false jar-s e, ni false jar situa cions ; tract
antse de Lloba tons/D aines , ambdu es coses s6n fàcil s de fer, però
atemp ten contr a l'auto nomi a i la perso nalit at dels nens. Hem
busca r i ser consc ients , o sigui , ser sempr e nosal tres matei de
xos.
3. La vida de la Unita t al llarg de l'any
Les unita~s Llops /Dain es prese nten unes carac teríst
diferents a les altre s unita ts. El perce ntatg e de nens queiques
mai han
fet escol tisme és eleva t.
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Si tenim en compt e l'eda t, veurem que és molt proba
que l'
eaco1 tisme sigui el prime r conta cte fora de la famíl ia ble
i l'esc ola.
Els--n ois_i noies f.'anticS-'~-_tampoc són escol tes de molts ariyS,
i tots
j>.ieg ats l)an de, reali tzar un verit able apren entat ge de
la vida: escol

ta.

3.1. Fase de conta cte.
- Els nens i les nenes no es conei xen tots. Nece ssiten un
temps per
super ar la lnseg ureta t que repre senta troba r-se en situa ció
col}eg uda. Fins que no .eS.tig uin una mica situa ts no es podra desn noE_
malit zar·le s activ itatS '.
-Els Caps saben les dific ultat s d'ada ptaci ó que tenen els
nens que
comen cen la vida a la Unita t. El Cap ha d'apo rtar i facil itar
ini
cia-ti ves que ajudi n a super ar la situa ció. Del resul tat de
les
pr~meres. troba des en depen drà -molt la guali
tat que tindr à el curs.
- Els. antic s de la Unita t ·jynta ment amb els Caps poden ser
els qui
prepa rin l'aco llime nt dels nous. Remarquem l'imp ortàn cia de
prime ra troba da pel cl.ima que es pot crear i pel protag onism la
e
dels antic s. Pot ser inter essàn t:
passa r diapos i..tiv_ es d'act ivita ts de l'any anter ior-: campamen ts, sorti des ...
munta r una expos ició de treba l,ls fets per la Unita t.•..
- Hi ha tres mome nts ben marca ts al· llarg de l'any .
. Un prime r moment de conaa cte, conei xeme nt, d' apren enttag 'e
f
de
relaç .ió, de situa ció, d'adq uisic ió d'hàb its .••
L'obj ec'tiu de la Unita t en aques t moment ha de ser C!Ue
nens
i nenes es respo nsabi litzin ,-del cau(m ateria l, netej a ... els
).
Els
acord s que es preng uin en aques t senti t hauri en de ser exigi
ts
pels Caps com a _normes m~tnirnes de funcio name nt. Les activ itats
haurien d'afa vorir la relac ió, l'inte rcan vi, la compa nyoni a •••
(acti
vitat s curte s lligad es als inter essos i a la reali tat del
mome
nt).
Ex: treba lls en Pquip , jocs de parti cipac ió, evita r comp etènc
ies,
sortid es ...
Aques t moment ens situa rlein des de Setem bre als volta nts de
Nadal .
3 • 2.

En un seg6n mome nt, trobem que la Unita t està mínim ament organ
itzada, els nens adapt ats i amb una petit a hist~ria al darre
ra.
Es
el moment idoni per a viure inten same nt la Unita t, quan es
treur e el màxim de profi t i rique sa en les activ itats que pot
guin, tant en ~'aspecte parti cipat iu com en les seves relacs'emp renions.
Situem aques t perío de entre Nadal i Pasqu a.
3. 3

El terce r moment el situar em de Pasqu a a final de curs. Es
un perÍode on l'act ivita t del grup perdr à potse r inten sitat , degut
a que
es porte n ja mesos d'act ivi tat, s-, acost a 1 1 estiu~ les vacan
ces,
els
més grans de les Unita ts tindrd .n exame nt escol ars, etc •.•
-El Cap "pot j'ugar un pg,_:t~.r impo rtant ajuda nt a mante nir el
segui t al llarg de l'anY . haUrà d'int erven ir, doncs , amb unto aconpaper
més actiu i engres
cad-.:::.".
:.
..
_ puran t aques t temps es comenÇa a ·pensa r en el campa ment:
·¡)ost es d'act ivi tats del camp, prepa raci6 de mate rial, et_c es fan pro
•. , Podem fer que el campa ment sigui u-na merla de proje cte 11 maj-orn- que
diver ses activ itat's porta des a terme duran t l'any i les ampl-iriteg ri
ifiqu i.
'

ta prepa ració cor.;:: !'eta del camp d '-estiu pot donar peu a _act:i
dirig ides: apren entat ges de tècni ques, conta cte amb matèr i'alsv'itats
nous
i di verso s entren amen ts •..

