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III • AJUDAR ALS NOIS A COHPENORE LA REALITAT I A ESDEVENIR CAPAÇOS D'AC'IUAR-HI,-

I-lntroducci6 • 
li-Domini de les habilitats indispensables en la vida quotidiana. 

Ill-Comprensi6 que el treball i !"esforç son indispensables pel t:. 

domini i el bon 6s de la realitat. i' 
1V-Informaci6 als nois. 
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Emprem la paraula realitat cenyint-la a aquell sector de l'entorn 

'que e'ls nois dominen en la vida quo-tidiana i que a mesura que van crei

xent, aprenen a dominar aixamplant progr~sivament la percepci6 que en 

tenen i la capacitat d'actuar-hi. 

Tres moments del proc~s d'aprenentatge: 

•Coneixament deies regles que dicten-els adults. 

-~'adquisiei6 de l'habit (d'aquestes normes). 

·El q~estionaroent d'aquestes normes de pensament i 

d'acei6, i l'exploraci6 d'altres possibilitats. 

Aquest procfs anirh m~s o menJS en consonhncia amb l·'edat dels 

nois i caldrh un seguiment per part dels monitors,'acèuant de diferent 

manera segons l'etapa que ens ocupi, i també intentant con~ixer/paliar/ao• 

lucionar els possibles problemes que sorgeixin. Una eonstant en aquest 

tema és ,l'exemple que cal que doni el monitor en les seves actuacions 

quotidianes. 

11- _Domini de les habilitats indispensables en la vida quotidiana. Desenvo

lupament de la capacitat d'ésser actiu i de viure intel.ligent~ent, sa. 

bent els com i els perqu~ d'accions -quotidianes: vestir-se, rentar roba, 

cuiuar, ordanar-se, deapla;ar-se, participar, etc. Tot aixo cal fer-ho 

veure al noi perque pugui assimilar-ho i vegi la vonveni~ncia de guanyar 

autonomia en la vida quotidiana, fent-los valorar el fet de fer-se grans. 

Aixo ho podem aconseguir amb el contacte espontani i quotidia de cada dia 

o b~ mijanç ant jocs. 

-colonta~asal permeable; buscar situacions que plantegin proble

mes prhctics, atx! com con~ixer l'entorn i conectar-hi (poble, 

·ciutat) amb jocs i simulaCres. 

-Estructurar ,sit~acions que obliguin a realitzar compres, cuinar, 

decorar, etc. Organit.zar festes, sopars amb disfresses, vetlla

des, etc. 

-Responsabilit_zar els nois del manteniment i feines de colonia 

d'una manera rotativa, teinin en compte que estan de vacarices. 

-Buscar una esthncia agradable i conscienciar els nois,fent-los 

adonar de com viuen: com tenen la cambr~, el desordre que hi ha, 

les olors, etc. d'una manera no represiva ni compatitiva. 

-Donar els nois l'opci6 a una participaci6 activa en la gesti6 i 

organitzaci6 de la colonia-casal, habituant-los a que s'organit

zin. 

-Realitzar aprenentatges propis de la cultura que.viuen els noia: 

lectura, m6stca, video, cinema, espectacles, informatica, TV, 

analitzat aqu~st punt m~s extensament en l'apartat N2 5: Adaptaw 

ci·6 a la realitat. 
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Ili- Comprensi6 que el treball i l~esfor~ son indispensables pel domini i bon 

6s de la realitat. 

-Procurar que l~execuci6 de les feines, de cada dia es facin en har

monia i d~una manera agradable. 

•Fent veure al noi que els diferents rep$rtiments de les feines son 
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beneficioses per a to~s. f 
-Creant situacions que facin compendre als no~s que el treball trans• 

forma la realitat i que reforça la_col.lectivitat: 
-Reparacions dintre o fOra del casal-colonia 
.Construccions dintre o fora del casal-colonia 
-Col.laborat amb diferents activitats, del poble 
-Intruduint dins la colonia-casal alguna problematica del po-
ble. 

:Procurant realitzar activitats en les que la creaci6 intel.lectual 1 

l~acci6 ffsica no es puguin separar: 

-J.tuntatges teatrals, vetllades, focs de camp. 
-Sortides amb objectius concrets que impliquin caminades. 
-Tenir cura d'"hort i jardiner-ia. 
-Decorac16 de cambres i llocs comuns. 

IV- lnformaci6 als nois: Possessi6 de les dades indispensables perqu~ cada 

noi pugui configurar-se una imatge prou precisa i co~prensiva de la rea
litat· • 

• -Informaci6 sobre el que ~s i com funciona una casa de colbnies-casal 
, . 
aixi com 1 estament que ho organitza. 

-Informaci6 de com es plantajarh el funcionament específic de la colo

nia-casal i el paper que hi juguen els nois en la seva organitzaci6 

(nivell de participaci6 en ella). 

-Normes i regles qu.e regiran la conviv~ncia en la colonia-casal. 

-Informaci6 sobre l'"entGrn on els nois passaran les seves vacances 1 

infraestructura i serveis que poden disposar dins la colonia i 

fora d~ella. 
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