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VIDA QUOTIDIANA I ESTRUCTURACIO 

1. Principie ·generals~ plaer, realitat, segura
dat i aprenentatge. 

2. De la vida quotidiana: aplicació al concret 
dels principis anteriors. 

3. Cbm efectuar el disseny del marc quotidih. 

4· Indicadors per a l'anàlisi: tres grups dife
rents de criteris d 1obeervaci6 i d'anàlisi 
de la prbpia actuaci6 davant dels nois. 
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1. Principis generals 

Aquests p-rincipie no soreeixen pas d'una reflexió sistemàtica. Apun

ten a una reflexió just iniciadat 

1er. La personalitat s'estructura partint d'uns referencials molt con 

eret et 

el decurs d'una:~!~-~;~~~ (1) -i asseguradora- amb un nu 

oli redutt de persones (originkriament el grup familiar i, po! 

teriorment 1 grups de companys al e1 dels quals hom elegeix els 

amids). 

el proc~a d 1 adaptaci6 a Una realitat quotidiana,en la que hom ----------
actaa per a obtenir satisfacoi6 de les seves necessitats de tot 

ordre. 

el progressiu gua.ey d'!ut~~~!....E!::~~~ que es produeix quan, 

sentint-se segur -ês a dir1 assajant els pvopis esquemes d'ex

pressi6 del jo i d'adaptaoi6 a la realitat-, hom actda en un

context que pot dominar. 

2on. Unes relacione personals de qualitat i la ea tisfacci6 de lea ne-

(1) 

Àn efecte, el lloo, el temps, els objectes i les persones viscu

des cada dia, oonfiguren una trama que, potencialment, pot oferir 

a cadasc6 el sentiment de eeguredat i de relaxaci6 que s'origina 

en el fet de saber que 4e acceptat -estimat- 1 que lee seves nece! 

ai tats s6n cobertes, que do~a resposta ~ allb que s'espera d'ell 

i que troba la seva forma prbpia d'actuar en la realitat, de te--~ 

nir-ne un domini bàsic i de· poder contribuir a modificar-la. 

Atenció: "relaci6" no equival a discussió, parla ••• , relació ~s 

acció conjunta, intercanvi, anàlisi de l'experiència ••• 

L . 



3er. l!,'n la. mesura que hom ee sent segur, 11!s m~s disponible a eixamplar la 

seva experi~ncia, per a !~~~~__!l-~!~ de canviar, de modificar les 

formes de viure, ee a dir: 

• d'aprendre de la prèpia experi~noia -m~s que no pas de lea 

directrius dels altres-. 

d'assajar nous terrenys d'esperi~ncia. 

Aixb vol dir que, si es donen les condicions esmentades fins aquí, -

els nois i noies poden estar en disposici6 de produrr una major inde

pend~ncia personal, d'elaborar a poc a poc ela seus criteris d'acció, 

d'intervenir en la modificació de la seva realitat quotidiana. 

4àrt. Aquesta producció d'.indiependflncia. personal, de criteri d'a.cci6 1 d'au -
tonomia enfront de les situacions fa crUxer als mia 1 ela fa capa1 

ço s de plantar mês eblidament els peus en la reàl itè.t1 de treure' n m4s 

partit, d'actuar-hi de formes m6s madUres i, ei s'escau, de fer-la evo 

1 ucionar. 

Tot això pot resumir-ee en l'esq1:1ema de la p~gina eegO:ent: 



seguredat personal en 
la si tuaci6 (3) 

guan.,y en 

autonomia 

...--------+ 

satisfaeci6 respondre a les eapec 
necessitats m- ----tatives del medi mati 

rial i grupal (2) 

1 
adaptaci6 a 
la realitat 

acceptació del risc 
• de la relació 
• de 1 'autonomia 
• ·dol canvi (3) 

modificaci6 de la reali
tat quotidiana i de la 
forma d'actuar-hi. 

--- relaci6 condicional i/o 
causal 

--- ...-.relaci6 d'oposició dia
lltc tica. 

(1) Bne referim a necessitats de tot ordre1 alimenti protecció, cura, activitat, -------
repbs, relati6, afecte, creaci6 ••• 

(2) Ens referim a allb que normalment s'espera d'un nen a diversos nivells; 

normativa d'~e d'un lloc 

refer~ncite que sorgeixen de la vida eol.lectiva 

• relacions interpersonals •. 

(3) Noteu que aquests elements s6n oposats, perb que han de donar-se tota dos al

hora, que es regúlen m~tuament i que, nom~a si hi e6n presents tots dos, es 

produeix un guanY en autonomia. 

Conseqttent!]lent, no s6n els moni-tors qui han de "resoldre" la eeguredat dels 

nois, sinb qua han d'ajudar-los a posar-ee eri eitnaci6 de resoldre-h. per s! 

mateixos. El mateïx s''ha de dir del risc~ 



2. De la vida. quotidiana. 

rrot el que acabem de presentar' ee realitza en la vida de cada dia i 's 

en el marc de refer~noia d'allb que ~s quotidih que s'inscriu l'acció 

educativa. 

Intervenir en aq~est marc no ~s nomêe -ni molt menys- prestar als nois 

unes atencions externes, siné plantejar-ee qu~ cal perque ella mateixos 

-dina de les seves possibilitats actuals- aetuin1 sa tis_fent les seves ..... 

necessitats 1 adaptant-ee a les exi~nciee de la realitat, per anar cons 

truint progressiVament la seva autonomia. 

La intervenció en la vida quotidiana, d'altra banda, no pot.plantejar-se 

fra~entàriament sinb que ha de respondre a una eatraU!gia de conjunt -

orientada als objectius esmentats • 

. 
Amb aixb no volem dir que no calBU~ anali bar amb tot el detall possible 

cada moment del dia i cad& eituaci6. 

En el far de cada dia es donen algunes regularitats circunstanciale rela -
ttvee al lloc, al temps, a les cos~s, a les persones i a les normes. Per 

exemple: 

llocs• dormi tori, menjador, cuina, ta.llera, llocs de trobada -----
informal, racó dels, monitors,_ etc. 

temps:_ llevsr-s8 1 vestir-se, rentar:..ee 1 men· jars, joc, activi~; ---
ta té organi tzadee i de treball, paseajades 1 repbs1 retirar-se ••• 

. E!~~~t cada nen tot sol, petit grúp {amb o sense el ·moni

tor), grup ampli, etc. 

En çada situaci6- concreta, definible _pel llo~ .on s'e edevé,- per temps, 

per_ le·e persones que ·ht Pn:nen part, per les coses que s'hi utili tzeil 1 

pel codi normatiu que la. regeix ••• ele nens estan ao 1uant a tots ni vells 

proposats a l'esQUema anterior. 
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Com a conseqUbnoia, l'estructuració de la vida quotidiana ha de contem-

plar simultàniament: 

• el~~~~~~~~ propi de cada eituaci6 1 ben clar. 

&1 :~~~!..!!~!!, prou relaxat com per
8
pennetre de gaudir de lea 

coses. 

• 1 'organi tzaci6 que dona suport a les atencions materials' i pera.2. -------
nale que reben els noia, propera i explícita. 

Si aquests tres elements s6n planejats de tal manera que els nois puguin 

fer-los seus i participar en la configuraci6 que prenen, llavors 4e pro-

bab1~ que es produeixi all~ que pretenem. 

3. Cbm efectuar la feina de disseny del marc quotidià 

Es tracta de posar-se en situació de treballar els CO'lceptes precedents 

de forma detallada. El que suggerim 4e una simulació. 

3.1 M~tode de treball 

Elegi~ de l'inventari que segueix: un lloc, un moment i una activi 

tat. 

Elaborar-lo amb el màxim de detall possible preveient com es farà 

viure~'als nens a lea coHmies, campaments o casala per t~l de que 

s'hi pue;uin acomplir lea coildicione esmentades al final de l'apar-

tat 2bn. 

}!;laborar-lo aplicant el mètode de treball exposat a 3.3. 

... 



j. 2 In ven tari 

• llocs: dormitori 

tenda (campaments) -s'hi pot incloure l'espai circundant-, 

lavabos, 

riu i/o latrines (campaments), 

tallers 

menjadors, 

cuina, 

llocs de trobada informals, 

el carrer i els transports pdblics ••• (casals) 

espais exteriors (colbnies) o pati (casals), 

prat de joc (campaments), 

tots ela llocs on hi ha perill fie i e 

tots els llocs que demanen serveis oomune 

... 

* momentarllevar-ee 1 

vestir-ee, 

ren tar- se 1 

esmorzar, dinar, berenar, sopar, 

entrades i sortides (casals) 

inici i acabament activi tats,_ 

anades al poble, 

desplaçaments per la ciutat (casals), 

banyades 

tornades d'excursions o d'activitats fatigants. 

atenció als moments que venen determinats per les condicione ex

teriors a la col,lectivitatl 

dia de pluja 

bon tampa deaprbe de la pluja 

tronades 

arribada de la fosca 
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atenci6 als moments que demanen serveis comuns 

•vats 

neteja espais comuns, 

... 

• activitater jocs, 

excursions, 

vetllades, 

serveis, 

prendre cura de e! mateix o dels altre s, 

competir/cooperar 

• relacionat de petit grup/ de col.lectivitat 

amb els grans/sense els grans, 

de cooperaci6/de conflicte 

••• 

3.3 Procediment d'anhlisi 

Decidit un lloc, un moment i una activitat, cal plantejar-se, per a ca

da un d'ellè, les eegUents qtteetionet 

1' Ç~m, establiríeu un ~~in!~~ per a definir-lo als nens 

qu~ esperen els nens d'aquesta situaci6? 

qub poden esperar-ne? 

cbm la viuen? 

qu~ s'espera: d'ella? 

quines normes enmarquen la ei tuaci6? 

2' Quins conflictes o dificultats us sembla que es donen ~4s sovint en 

aquest lloc, mom~nt o activi tat? (a aquesta qUea ti6 poden respondre 

a.peL lant a la vostra experHmcia de ei tuacione semblants). 

3' Quina regulació formal -normativa acordada/parlada- penseu que pot ________ .._ 

elaborar-se -a.mb els nens peÍ-- la resolució d'aquests conflictes o per 
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la superaci6 d'aquestes dificultats? 

41 Cbm pot fer-se per a evolucionar des d'una regulaci6 formal -basada en 

normes cap a una regulació espontMia -basada en la flex:ibilitza.ci6 i ----------.D 
la maduraci6 de les actituds, de la sensibilitatt en un mot, basada en 

un de efectiu de l'autonomia personal7 

Evidentment aixb implica la remodelació del marc quotid1A, del ritme de 

vida. 

4• Alguns indicadors 

~ls indicadors s6n fats o processos que expressen la qualitat del desenvelE 

pament de la vida, les relacions i les actuacions d'un &rup. 

Es tracta d'aspectes espe~ialment significatius que, si s'observen atenta

ment, ''indiquen'' quina 4s la direcci6 que s'estk seguint. 

4.1 Indicadors del proc~s que S8gueix el grup en el desenvolupament de les 

~;~~~ o dels seus projectes• 

naixement de la idea (quasi sempre 
ciaos) · 

cristalitzaoi6, formalitzaoi61 --------

aquesta fase tê uns contorne impre-

• acord de titar-la endavant, establiment d'un objectiu prec! s, 

es decideix aqut quina passos han de seguir-se, quins mitjans 

calen i cbm ee reparteix~n lea feines 

• tot aixb era ja decidit a la fase precedent o ee decideix sobre 

la marxa? 

regulaci6 dels desajustamente, reeoluci6 dels conflictes. -----
avaluaci6 de l'activi~at menada fins un moment donat, per exemple fine 

l'hora de dinar o fins que ea fa foso ••• 

• . judici que fan ela nens 

• eventualment, rellençament de l'activitat per a l'endemà. 

·,' 
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4.2 Indicadors de l*actuacicS dels monitors; 
----------------------

Es tracta de veure quin 's el tipus d'actuació que predomina. 

I d'inte-rpretar perqu~ ~s el predominant i els altres queden en se

gon tenne. 

Tipus d'actuacions: 

4.2.1 Actuació que genera situacionel 

establiment del límits de la eituaci6: normatives 

• establiment de les possibilitats de la situaci6z estimula-

e ions. 

4.2.2 Aotuaci6 que genera relacions: 

• acolliment i securi tizacicS 

deeoentralitzaoi6 de lea relacione 

4.2.3 Actuació que genera regulacions: 

regulació del proo~s de les activitats (veure indicadors 4.2) 

reeulaci6 de la vida quotidiana i dels conflictes (veure apa! 

tat 3). 

4.3 Indicadors del proer's de la col.lectivitat (extrets del programa de 

l'Area de Serveis Socials). 

del grup espontltni al grup eonetitu1't 

• de la direooi6 a la cogesti6 

• de l'impllcit a l'explícit del poder 

• d~ 1 'obÜgaoi<S 11. la neceesi tat 

• del rampéll_ a la oonaci~ncia i ll l'anklisi de la realitat. 

JF/Al!/ maig 81: 
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