c. Res. Es el
quelcom si manipula ade- -.
quadament el mètode.
a. Res: no hi ha mètodes per
a resoldre els problemes.
b. Bastant: el mètode sap
orientar la solució dels
conflictes.

Consultada "Doña Elena",
ens ha dit que la SOLUCIÓ és la
.següent:
Si has triat 6 vegades la res·
posta C. estem d'acord en
tot: cas que ens coneguéssim
és probable que poguéssim
casar-nos de seguida.
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ES-METODES-METODES-METODES-ME
El Debat dels Mètodes ja és
llest.
Almenys de moment.
Passada la revisió final que va
fer-se al Camp de Pasqua de
1978, els problemes de la nostra
praxi pedagògica i les solucions
que a molts ens han semblat les
més adequades ja han pres la for·
ma d'uns llibres -adreçats als
nois i noies- i són cam f de la
impremta.
Esperem que els Reis o Sant
Jordi ens faran el regal de les primeres publicacions i que les unitats ja comptaran amb aquest
material ben aviat.

2. Per a què serveix un metode?
c. Per a oferir als nois i noies
un marc de vida adequat i
uns camins de progressió ?
a. Per ajudar els caps a fer
d'educador.
3. Per a què NO serveix un mètode?
b. Per a oferir als nois i noies
un marc de vida adequat i
uns camins de progressió.
a. Per a situar alguns dels
problemes de la vida del
grup en un context.
c. Per a solucionar els problemes de la vida del grup.

4.

Mentrestant, però, ens sem·
bla que us devem una informació
de primera mà que és la que ens
proposem de donar-vos en aquest
article,

1. Pren posició personalment

5.

Un mètode serveix ...
a. A tot arreu, sense haver
d'adaptar-lo.
c. A bastants llocs si hom sap
adaptar·lo bé.
b. Enlloc.

6.

Què pot fer un mètode pels
nois o noies que són conflic·
tius a dins del grup ?

I, per a fer-ho, intenta de
contestar aquesta enquesta.
1,

4

Què és un metode ?
a. Un dogma.
c. Un estri.
b. L'única manera de què
funcionin les coses.

El mètode té en compte ...
a. El què és un noi i una noia
per ajudar-los.
b. Quins són els problemes
d'un grup de nois i noies.
c. Com aconseguir que nois i
noies es desenvolupin a
dins d'un grup.

Si només l'has triada 4 o 5
vegades, no cal que patim:
som a prop l'un de l'altre.
"Pequeñas asperezas que limara el cariño han de paner
alicientes en vuestra vida".
Si has triat la resposta C tres
vegades o menys, la cosa tampoc és greu: pensa't-ho bé i
veuràs com la tries més vegades.
"Son esos conflictos que, una
vez superades, afianzan una
re!ación titubeante pera llena
de vigor".
Gràcies per la paciència. Passarem en els següents números a
una exposició, branca per bran·
ca, de les línies essencials del
mètode que s'ha configurat per
a cada una.
(continuara)
JOAQUIM FRANCH

I.

ESCOLTES I GUIES SANT
DE CATALUNYA
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