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- pn.gs. 4-5 -

/! 
¡-t 

~U\ v\T' ""!? 
F8r a :Jt8p8rar ;~(:uest llibret, h8m har,;ut dtl tir;¡¡; m\ cJn tato.; Pls 

papers QU8 h.;; V Íwn t:n8 t 8SC I' iV int &Mill'illllpilnn!IIJBi!II'JllllilÍUJlSÍ!IBBiiHUhiBill'èBMÍ'i'BI'Jil!ÚBiUll'IBIGI'J"S 

de· de fa quatre anys1 mentre prPI arè vern o 1nadur~vem descobertes i üili:iaiL01Uil s ta gas 

d 'pntrenam8nt. VeiBnt-ho en conjunt, 8s pot contpmplar una línia <;eguida~.( 
lli ilJ!lBIUtÍ!IEIII¡"llp!lil! RRi:DB!fEH!U:IIBÍ!I lllSB&"I<IS ÏUIIIiUiiNRHID!UU:IBBÉ.¡HIIB&mi!e&illDBBBGBB~BRièBiliPBEIIll p 1 Gf'lt p ja-

-.~;(l¡.ueJh8m~'-'1·12t f8ntF~rnb lc.l · Prll ah1b c;ui treba.ll)¡vFi~ d'¿-,Luest contacte 

A¡~.,ft~~~-vo!;~~;f'r"l.lPctual i spnsibl8, r;:,fJ.ex dp L· r8Ó i de h. sensibilitut dels ~g 
cu' el -~~ \!tw.,ld-

'iJ" ¡,; 
DP pritn8r, tens ·-.rpr:cu¡;avu ~ ,_-odtd' trdbar ls VRssent t-,w:lan<' de 

lE~s "dRscob~?rtes de l~· nc< tu ra" L·u~l íaeO:iamnembEBiila s "pstihiv8n al8shorf:s c·n::rs nls 
minyons escolt8s i u-~, h2vien ~ts'<.;: 2!.Joptad¡;os f1Pl' les coi'ti1d.es ri('1 Vi:<c0ncss. i\isa 

IUHuhu:~t,oahunt El pens:.wwnt d8 TsiJhard ds L!·wrdin ens va oferir un ¡:r-sl.:.oric<ldor 

tp~ric p8r "' rocle;r pl.':l'ltejDr c'un<:; r:,enerD natural r>l pas de 1 'p~tucJi d¡-· 1.:.: nstu-

1:'2 nue anomen):v8m "sQ..l'J<.'Lns" e ill!&stumestalll81el!liilf¡"v-rpcerca sobrp l;o; "n0tur-ç, huma

ni.t.<::adai~ l 2mb C<t!uest tem~ cor;; ¡o fons, vf.rp¡;-¡ ;:•untéT l.es primeres lÍE"c;cobc"rt8s d8 
bl . ';;;' ·\. 1)-J!'! ,.-<- .. po· .PS 1 ~ J_ .. C.lc,r ,e, t18"''-"' ¡,~,("flF: cip i;reballs en PJ.s St2Ç8S deJ. S,C.V. 

RIUillililliÍ' Am.1est pli'intE!jemFmt t<ns VEl semblar aviat insuficient ¡:er 

duRs tRons: perquè st~r~blavu r;üror ,-oonrRra f;11s r•ue no pas endavant j · PrquP oblida

va una ¿;porteció molt rosHiva cue podfcn fp¡:- lBs c~r>Sc"·bertes~ • s<,nsib.i.litza'F" 

pet" a i:am¡;ua:aillillalllÍilli!ell!J,H:Jai:!lllàeaRI!Illllllil una visió del-c.' hcm8s i del!'~ ::nbles rup tin

cués 8n compb:o els SPU~1 condicionaments nenor}'·fi.cs i hist~rics i. iin61:11sèmu¡;¡f:N»B 
~ , ~ - contemplats 1 -.... 
E¡ue, copstJnt 1 estructure: i e tu al (pls grups hune.n~'~ tes pensar en L=_ ::.robl8ma-

tic;;J dt1l èassaaer!IN~&m&IJIÈliH!Uaillllilm!lld& .<:'eu r.i8S'''nvolupc:unent fil&liBftlm 2 cutt U•r1.1ini. 

L 'inter~s d 'aix~ no l'iAI ov f pr r::::;col;• C:e plan_if-'icndon;, s in! en la possibilit2t 

de don2.r crrels fondE!S eilse~illeli!E&~BII'!U!elilslll~eiluíibli!ms i visió prospl~ct.i.va el.s plan

tejaments polítics. 

La tercr;>ra con:ponen·t,ri.iail cu8 s 'hç. efegit 8 les dues ;:.nteri.ol'S, 
ens 1 'hç: fornikt,l 'Els tudi (lels m}tud~s el "educeció popul;;¡r i J.ss t~cnic:uo!O ¡i 'ani

mació d8 grups ¡.·mb in':enci9 ped<oç:,~gica. (n diversos pa'!sos i amb nom~; ¡!j_vprsos 

1 'educflcié permanent t;~ I.A4 de J.i:., de!ocobt'rlc. L·o;n un d8ls efer,lents clau de la 

presa de cunscièncie ri e J.;., sase situació c:uP intenta promoure. ü 'aquí a èisainta 

-

l .. ¡, .... · ·r ·' t :J....., ·1·' · veure .<"! necesslt<:·t: o or:n;enlr ln ·orrn;:>C~Lo sc ·;re -ps leo ogla i:8 .. lS nPns 1 
Rdolosconts nom?s hi ha hatut un ~as: i e~uPsta Fstudi ans ha obert p~rspecti

VPS radicalment diferents ::wl l:Ue fa fl la r!Fo;coh-'rt;,~ 210b n8ns, sobrr,tot. 

Hpus aquí ln història. VP,eu"f,;'~-- Gl "'!SE] ftg resultat. 

Joaquim Fr;:nck - nuser Batllori 
~~ 
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"l 'anir1sciÓ ajuda ;:¡ l 'home~ssar la seva condició habitual a 

fi Q:; qU!:""' participi en tot all~ que l'envolta, i tingui accés a poc a poc a 18 

comprensió, no sols intel.l8ctu<Jl sinó' també .--'!'}tctica i concreta, dels grans pro

blemes" o 

"L"animació repose, doncs, en'lo convicciÓ a que la promoció per

sonal es recolza en les E~..9~nterpersonals i Jinterç_Jrup<üs1• n 

"Animar les persones, animar les estructures, animar un medi és 

creure en la promoció dels homes i en l¿' seva capscitat de progressió. Animar és 

fer sorgir del medi matHiX els mi.tjnns c,1Ue permetin le seva evolució efectiva." 

"l'animació vol promoure unHs relacions tals que cada home pugui 

descpbrir, expressar i assLPir 12 seva j.iUUUUUUUiiiiMIU!l pr~pia originalitat situant

la. en un medi social, cultural i històric." 

k e'Ad8pt2ció d'un articile aparegut a la revista de la 

U.F.C.V., feta per lluís Tarín) 

l f ! 
.-,;.! l¡c,•;,-:>LJ 

(...- ,!/ 2o/ a 1 o r-r 
-·- í . i 
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Eleix8u-me afe~·1 ir a aquestes pinzellades d'en T.:·1 rÍn que 1 "Animació 
/ volent ess8r una resposta global als problemes del des8nvolupament de 

un m6n que, tmtre molts d 'eltres,. es defimdx en el camp que tractem 
en aquest momnnt pels s¡>güents trets: 

-complexitat de l'organització social que distancia els homes del control 
Li' e.spectes import2nts de la seva pr~pia vida; 

complexitat que dificulta la comprensió (i sovint nl simple coneixement) 
del funcionament Oe 1 'aparell social; 
COiílplPxitat que ~liiBifliH~§Illi!IM!II~ijflii!HilfHf BA B6tf8sforç de comprrndr8 i d '~sar i::lescoratJa 
responsablB. 

mobilitat, o canvi ràpid, dels aspectes aper8nts 6e l'org;:,nització social 
qu~ acaba de complicar el problema creat per 12 complexitat; 
mobilitat ~up acaba marf:1inant p. moltes persones de qualsevol esforç per a 
"saber el que p<Jssa en el m6'n"~ HBH:GiíHliBiili!IO~m§I!IIH!I.R un ~es el 
88!1''· ~ )S~¿,_,'Í,r...._¡...~r> 

- submissió progressiva d8 1;::; vida als objectius de li:o. planificació econ~mi
ca; 

crec que la planificaciÓ /s necess?Jria, però- crec ta~ que, duta a terme 
d '"una certa manera, només pot acabar enes.~t:B:f'~~~~l!!; i per a ix~ em sem
bilis oue ofereix une. alternat,iva particul<nmPnt interess8nt a 1 ~animació: 
es planificar~ comptant amb nosaltres i a p2rtir de nosaltres o se'ns do
nar~ tot fet invocBnt t.¡ue no ho podem entendre? 

--- " 
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En la doble ~ptic<J tracad;:¡ en les p)gs. 10-11, creri:Biil c.ue g¡_g la des

coberta que proposem es pot inclourB en el conjunt de t~cniques dites d "animació. 

Ho crec perquè, com ho vt>ureu mé"s Gndavant, la descoberta c:ue proposem es caracte

ritza per ser: 

~treball fet en grup: ts una investigació col.lectiva, feta a p2rtir de 

/ la problem~tica mateix2 llel grup i modurada en grup, 

I 
- una aproximació a la I'E';_qlitat i, per aix~ mateix, un procediment actiu de 

comprensió, un rebulf de. lo passivitat i del "doneu-~ fl;¡t", 

\M.t',itrf 
- una opció cap una ~!!""":consciència: en efecte, lli:Hlliii!II!UUHUiltl:8.1!HH~RI.Iliiii.UUU§ 

I!IJ!UUHil es tracta preci.s8riknt de descobrir nous asrwctes de 1 'home, de la 

seva vida social, del seu treball, i d'assumir tot a ix~ re-emmotllant la 

pr~pia forma de comprendre rel mó'n d 'c:cord amb el que- hom ha IU!I:'lle yist 

Heus m~Úodes de desca-

berta1 proposats per 

aquí, abans Ue passar al punt següent: els 

a joves i e.ciolt~scGnts, riSitl que.-: pi't;'piamt<nt s' acosten a l'anima-

ció: 
[1."": 

___ , 
Hescoberta d'un poble ~altra unitat de vida humana 

una visió de conjunt !!IIHjg§IUHmlilflJOiHUiU!I~ oue inclo~u~. 

procurant obtenir-ne 

una aproximsci6 a la '~ 

seva estrctura actual i 8ls factors determinants de la seva evolució. 

2.- Realització d~una enquesta concreta, intencional, orientada a compro~ 

en la realitat emGN§~E§e~ la validesa de les opcions ideol~giques del grup 

o les seves lfmitaci.ons. 

3.- Viure i treballar temporalment amb els homes d'un determinat lloc f,,er a 

cornprendre'ls des d'ells mateixos, des del seu treball, des de la seva b.f= 

'--f"fa. 
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¡._¡o tinc cap :~retens ió de fil~sof, of'rÒ em c-;embl<< c:ue 85 pot dir que 

l!ll!lEJUUl88tillift~r1lil~liliiHSID~I!I~MM~ü!l:RMfJ~IiJI:i~HtiiH~f!H~~WMI!l~lllG{ilM~&!iiiiiGGI!IMSG&I!I~KGiil~MgliHilil.tilíHiil~l!liiG&fUUI 

filiUll'iUBE les ci~ncies humanes ¡j¡ socials han aportat 81~8HI!IH.&HfUHU~fHUHiliUUlQOI!U§ pers

pectives renovadores a la co~prensió NHm de 1 'evolució conjunta de l'home i el sau 

medi, i que aquestes noves perspectives 1\.UUI estan Bf"motllant definitivament el pen

sament 0el nostre segle. 

r···~m vull referir concretament a tres líntes directrius: 

h.- 1 'acceptació del cundicionament 61JillDDBII com a força que comprimeix 1 'home 

j en una 86~6 <:Hrecció sense Cetermin~o, p8rò, absolutroment 

I 
2.- la voluntct d "0nfocer din~micament l"estudi de la realitd, la visió del 

\ mó"n i de l_"homL~om un procés continu i no com una. realitat acabada 

\ 3.- la noció, utilíssima com a estri d 'an)'lisi, d'estructura que ~' d ';~lguna 
~~_:_~~f'-ngloba les dues anteriors. -----

Potser us demaneu qu~ significa pürl<n· RQH~ d 'aix~ en aquest llibre. 

Us ho explicaré: sense voler demostrar que aquestJ:s trets caracteritzen el pensa

ment contemporani i só'n, segurament, condicions d'una compr8nsió de lc, realitat, 

em proposo d "analitzar-los .... , ru• per Mf.Pt'G .... t"* mostrar de r¡uina forma les 

descobGrteD poden contribuir a incorporar-lOs al nos!~r€'- pensament. 



\ 
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Condicionament)~-"( 
/ / 

La realitat es mes complexa que el simple joc d'unes 
.:1......¿_. ' 

causes produ~ 
sempre els seus efectes immutables. 

La situació actual {;'un conjunt hu:nà no es pot defnir únicament !§IU§ 

lllliH~SfUil.iSHmgiHIIHiiH:II.IUHiiUll~li8Btll com c. conseqüència neta de la situació anterior. 

En una paraula, lo§ simple causalitat no explica la realitat can-
viant. 

Zi:lB~ili!., El concepte de cond.icionament afegeix quelcom que la causa

litat n9 pod!a eeg oferir i que contribueix eficaçment a la comprensió de la rea
litat. Entenc per condicionament aouell factor que influeix ""'""que la realitat evo

lucioni en un determinat sentit, pé;rè_, que no determina ~~~~ per s! ~nB ev¿lució 

concreta i efectiva. Els condicionements faciliten una determinada evolució d\ la 

realitat, però D la'evolució Di r.:ue es prodL:ir~ ser) la suma de tots ells. Els con

dicionaments estiren 41t la realitat, porò no 1 'a, rosseguen. 

Analitzar 1 "evolució de la realitat :Jensant que hi hatl molts condi

cionaments, de dêversa efic~cia, ?s molt dd!ferent 1.,ue analitzar-la pensant que la 
' ' / realitat es modifica per efecte de causes uniques, Es tan difPrent com ho es à 

voler comprendre, encara que pDrc.ial,llent, la realitat de voler trobar dogmes i ex

plicacions definitives. 
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¿1~·~2~·w2~,~-:_;L~'a~n2!~lrmanent) ~·1 
Le realitat d "un conjunt humà tfs un procés continu que es realitza 

impulsat pels condicionamentD operatius que conté o que li vén8n donats de fora 

( d "un conjunt m/s ampli 1!!61l1GfUHUUJElii[UU!¡HtU~lUUilítUH!UH.4$ del qual forma part el que ana

litzem). 
El resultat ti'una descoberta o 1 "informe f.inal d'una enquesta super

científica està inevitablement ma'rcat per un2 certa provisionalitat: all~ només /s 

plenament cert en el moment 81l C!u'ê s 'ha reollitz.st; després, 6111ta&6fil~§ la r.üitat 

s .. anir~ allunyant ca do vegada ifl!.s de 1 'informe d "aquell n;or.:ent. 

Aquesta afirmació no ha de restar valor al fet ctg. que ens esforcem 

per a comprendre lii vida al nostre entorn: la informació c~ue 8ns haur8 donat el 

clixé d'un mornront es podr~ comparar amb altres infor.'llBCions enterlors o posteriors 

i ens p8rmdr~ d'elaborar una visi~ dinifmica de L:J realitat i del sentit en qu~ es 

va modificant. I, encara que no enS ho vtllguem prendre ton seriosa;nent, tampoc per

den valor les nostres descobertes rel fet Ç r¡ue siguin nomR::; d'un moment: c~) .. dr~, 
per tal que ls seva aportació !lli~ISiiU!Sm)lf!UiUUU~EifHU~iHIUIII:GJJiil~fill: a la u resa de consciència 

sigui efectiva, que siguin plantejades amb una visió rle la realitat que ens faci 

descobrir alhora el seu aspecte actual i 1?ls seus di,-,qmismes, els motors del seu 

canvi. 



1.2.3.• Estructures_i sistema 

Intentaré proporcio liH una visió del sentit del mot estructura i 
de la seva utilitat per a la comp ensió Ue lc', realitat utilitzant les HPDl'tEJcions 
de diversos autors. 

(a ix'a 
le coll8rència de la realitat amb s! :ili:lteixa 
e l~estructura): 

••• es caracteritza p8r 1 'exist8ncia (]'una 
coher8ncia interfla, ri 'un c:::;njunt tle relacions necessàries tmtre els 
diferents elemedts c:ue la cor:~;tituei.xen ••• " 

lucien Coldmanld 
l- t t / ) . ·' m cons a que ecues a no es .. 8 VJ.sl.o que 

estructura significativa i jA corregiré mtfs enciavant la 

té Goldmamriel t.¡ue anomena 
insuficient aportació de 

lt'l cita tue h<·! servit per 8:-:1roximar-nos <.:: lc:: coher8ncia inte:<rna de les re<:llitats 
fetes conscients. 

Una aproximació pr~piament est~tica al concepte d~estructura ens la 
proporciona l"economista François fJGrroux L;uan diu r;ue les estructuies só'n:, 

"matemàtic": 

,''Les proporcions i reJ?.cions (Bls equilibris) que caracte
ritzen u¡¡Í conjunt econ't5mic locnlitzat 8n <Ü temps i en 1 'espai" 

O també/un altre ¡~conomista, Jan Tinbergen, en un llenguatge mÓs 

"Conjunt dPls 
t~nica; dB 1 "econom!a." 

cd(icients ':UB ens donen una imatgf' Drquítec-
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Llegint les cites de PGrroux i de TínbtH'ÇIOn tinc la ~mpressió W 

L~ue ens of•~reixen uno visió de 1 \:Jstructura l.ue està u Cflvall entre de Goldmanl}' 

que 8ns mostra 1 'asoL~cte dt< coherència de 1 't<structura g.lobal de la realitat, i 

les ~~ltt·e;-:; dos e~onomistes, narchal i flckerman, que ~ms en volen r:Jostrar un 

nspecte de pert:•an~ncia:f d8 convi mé's lent: 

\ ,;nuré !:;archal 

0ent estables en relaci6 als altres'' 

''Contextura que, a curt termini, apareix com a invariable" 

' . / 
Entes2. així, 1 "estructura s oposa a L::- C;(Q_)Juntura que es 1 'aspecte 

mes r~pidacl8n,_ variable de. la realitat. Tot i «ix~}aquRsta cr:osició ls LÍnicament 

concepttiial }? ~ue, co~ ens ho fa notar Pierre Vilar, lê. ~.¡,untura ls sovint un 

(ndex de 1 'estructura. .:1 
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G 6§ IUHtU !H~ Hi Dlil:U1 mm !li ll:i S G l:HHO El 
~?equim també 4t. iJisrre Vi.l.ar c;uan ajuda a di.stingir infraestrcture,s 

de supraestructures: 

"la infr~~fl§_t_r~c..tl!I§_ (vida material dels homes) {s 1 't.í'nic 
car.tp nn uu1>. s "exerce.ix el car1kter esoecÍfic de. l"horne• l'~)propia
ció de la naturalesa per al seu servei, amb progressos pn el. sen
tit d'una ''l8jor apropi8cJ cí per un esforç igual o d'un menor esforç 

. . ' . 1 É ' d' t ... t 'f. per una 8!JI'npJ0ClO lÇLIB , ·s per rao aques carec er espec1 lea-
ment hunà de ln "prwducciÓ" que ella sola ts el fonament de les mu-
t . ' . t' . BClOnS 'i lS ,'<I'lqU8S o, o 

/ • , , ls s estruct0res .institucionals son suoersst.s~J.f_e,.ê. 

(muntedos a cavall de les infrEestructures) perqu~ registren i de
fensen un cert tipus de relc:cionf; teixides a 1 "entorn de la proCuc
ció, tr8t es)e-cífic i fon¿¡rr,ental. SÓn les estructures rr6s resistents 
i /s per aix~ que lBs seves mutacions s6n freqlientment brusques (re
volucions)~ Les supel'estructures espirituals est~n lligades a les 
. t. t . ' / 1 t . t / . t bl . / . 1ns 1 uc1ons, L:l('!I'O son a ma e.1.x emps mes 1nes a es 1 mes res¡s-
tents: mis inestnbles perquè fan h crítica de la releciÓ entre ins
titucions j, realitats subjacents preparant d'aquesta manera les ''re
volucions"; m/,; resistents pe·-rquè sobrevíue!j llargament e. les insti
tucions ~' les C'unls est'!n lligr'dt.>s .~." 
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l~er f!, crec c~ue cal arroc;on2.r el c¡u2.dre L:un he presentat sobre 

1 'estructuri'! -:_ntrociuint-hi 1 '0sl?ecte din~mic: 

l<s t'8tica 

(humans)." r 
.. -----.. ----.rl¡:¡ cuher~ncia estructural no /s u1V1 realitat 

1 

sinó" unB virtu<:Jlítat din~rüca Rn 1 "interic·r Cc· ls grup<;; 

lucien Goldmanrt 

" .. e.w' """-'il dl.:>ill'l ¡,ra be, hem errot .W. conceb_,_~ lPs estructures IHiEia..,.lll com 

a fpn~mens est~t5.cs, fent així del canvi, o bé un principi hetero

c:f:'ni, o b8 un fen~mf!n int0rn, però cio n;-Jturé:lt-'82 rFtol~çica. B8n 

2l contrari, cal afirmar la orimaci~ ct·l c¿·nvi i cor1sidercr l'es

tructura con ;;, L::-· forma en c:u~ es tr;,~dueix, !'Pr 1:1 l"observ0dor, una 

a¡n·¡;-,)·GnsiÓ in,t;;mtènia i nrtifici<el d'un-- ren li tat r;>Òbil. J4ofUla 
n2turalesa n ens mostra altra cosa ru~ pl c2nv1 ,,, 

•• , Les Bstructures no só'n ~ r:ue les inten;eccions, 

rn el t8!:lps i en 1 "espai, c!e procpssos r-r1 vfl?s de C8nvi i eh' desen

voJu¡:,om(~nt." 

Fred EsQzn citat per Claude Levy

-Strauss 
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Intentant uno:· §J!lm ~dnt!?~ . .i <lt~ tots aquBstJs textos fH'8sentats sobre 
J 'estructura, crec que es pot dir: 

- >estructur8 no rfs 1 'nspectl' d8 lo rBalitat, sinrf quelcom que 
la configura des de la seva profu~Gitat; 
dit d'una altra forma, 1~ realitAt no ens mostra les estructures al pri
mer cop d'ull, si no' Lue cal r~uG 1 '¡¡nalitzem a fons i, en ccmvi, les estrud
tures ens mostren en li:llt!MIUHH~GHISl~UH'IKliiNI!HUll!l les seves I'Blacions 1 'aspecte 

/ mes .significatiu de 1~ realitat 

- que ;:.momenem estructures l§d d'un conjunt econ~mi""social a certs aspectes 
me"'s .E.§Imanents o menys r)loid¡.ment variables d~~ la tflalitat (que la carac
teritzen durant un tprnps m&'s lJarg) 

- quB les estructures d'un dGte[';;c~n<-Jt conjunt econ~miO>-social mostrr:m una 
certa coh8rèncie interna, un cert recolzement ¡nutu, que s 'ordenen on un 
sistema relacional (j<:~ rwrlêHem de sisteroa) 
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Per a eclnrir E•mb un es4uema concret tota aquest¡_.o_ s~tiP do cites 

i la síntesi corresponPnt, em sembla (UB ens pot valdre una ctassificaci6 de les 

estructut8S i;nc!r8 i.iarchal per"""aplicar-la 8 1 .. 8conom!a, L ';-.utr.•r 8scriu eix~ com a 

{ndex d .. un lJ.ibref &bserveu en els tipus d'estructures t:uP proposa 1~·\S caracterís

tiques t!P l'estructura
1

citc:des a la p\.g, 20: 

Í'l ·. e t t f' • • "f • 

\ 

.- t.S ruc ures 1s1ques 1 geoç¡ra 1ques 

2~- Estructures t)cnir_ues i econ~miques: 

t t d l t .. , t ". 

\ 
\3.-
\ 

-es ruc ura e es ac 1v1;a s economlques: 
- estructura de la producció (proporcions de J:¡,·_t};r_¡_üs, etc.) 
- a..,;tM...~ h. •tw distribució dels inn-essus (Je lF.s. cmpres8s 

~"'-""..,...r dels inh,rcanvis (mercat:::, c~t.c.) 
t t d l ' . '. ( . . 1 - 8S ruc ~;ra e esr•al ecunom.tc reg1.ons, potenc1a 

t:structures de 

- distribució 
""';~~\{' 
J; ~ (n.._"--<' 

la població: 

S80c¡r~fica de h. població 

de l2 població per{~dats i 

J..l." lLv r ..... y ~tctiva (la 

s ex~-, 

qu¡;: treballa) 

... ) 
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4.- Les estructures d'enc¡uHclrament: ,__,_ _ _....,..........__._~ 

( 4.1.- les estructures institucionals: 

I 
l 

- Les institucions coses~~mWN§R 
H&RmK~RftE~MSg~~~~~~tiMK i 

Les institucions grcps (grups 
HG~IUB 

a•non••n 
4.2.- Les estructures "soci2ls'': 

( egislacióJ: dret r:ie propieta 
contracte· 

políticament act ust Estat, Sin
dicat , etc.) 

-La morfologfa socio-:1 (classes, esta:;,ents, ca tes, etc.) 
- Les relacions entre urups socials 
- La m~ilitat social: 

- possibilitcts d'ascens social ~er a un individu 
- transfor¡Hació (.i8 l'pstructura social i <:1parició de noves 

capes 

4.3.- Le estructures ,entals: 

o menysprl?.u dels b{ns materials 
1 i jer6rqu!,, de les necessitats ma ·erials 
de ].'esforç, acti.tud respecte al t abell (es considera 

\'~di ne o no?), espc>rit d"aventura i risc valoració del progrés 
m terial d'una persona 
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ll SistPm8 /s el conjunt de les 8structures, .lli~}r:des amb una re
lr.~tive estabilitat ontr8 elles, que ens d(-rfineixan una realitat concreta. Reduint 
aquesta mitjE·J definició s poc¡ues pnr2ules, es pot dir r¡UP~IHUHDIU!Qiil:lillil~G~~~UH~Iii81!Hiii:UU§ 
lilfi&lii~I'.HHHUHHli!!KI!IIiiUIDmiHH\1!¡(41H~Mill~f!}&ÇHKIBEIIGiiU~ el sistema social o econ~mic (.~ue podem -
trobr.r en la descoberb_ d'un; .. ~ realitat concreta est~ cie finit per: 

- les estructurt's d'aquesta mateixa realitat 
-lo rel<.~ció L_ue s'esblbleix pntre a,_uestes estructures~ l-'- sev2 c<hesió 

o cohGd~ncia intl?rna, d'una certa perm.snenç<< en e1 temps, i 1. u e 9aranteix 
J.a cunt.i.nuïtet del sistema 

... 
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Resum 

Fem, abans G 'entrar 0n les d;,:,des De base i en ~lll8FJ1i11UIIi388gi!UHH~Ill88 la 
t'. d t' 'd . •• t ecrnca e mun at.ç1e de .J..8S escobertes ;.-:er a JOves, una par~'da pPr a lliiSilhn'll con em-
p.L'r tm ccnjunt el üUG s 'ha dit fins ara: 

/-
/ 

t::ntenem per descoberta unt, aproximu¡;:ió 2 lu vida dels homes d 'a19un' lloc 
(una 111as!a, un 
per a intentar 

poble, una ;one dn munt2ny:;, una resió, 
fer-se c~rrec dfl hl seva rü:.uesa , etc. 

Ens ser,lbla 

tm el grup 

realitzada 

./ que 18 descot':¡;,rta es un<: r:ctivitat que troba la seva dimensió 
de companys d'psplai: MIHJ ¡:olanb;>joda i r,;adurada en grup, i 
repartint-se les tasr¡t'es,t;n~; h¡;1 semblat snmprG molt mé's rica 

que h~ ':t.~e he;n vis~_reali:zada per liifiillliil"§lïl13U9~f!I~KiDfH~ un2 s~l.a persona. 
La rao n aquesta af1rmec1o cal buscar-lil en ~ue mMW no cre1em que la des-

b t h • d • ' L • f • t 'f' • / / co er a ens ag1 e serv1r per e reGoc~ar 1n ormes c1en 1 1cs s~no mes 
. t ' 1 . b "] • t e t ' ; 1' ~ ' 1 f· t 1 1" .... • ¿-,v¡a ptn·.J!..'que o sen~_!l l l'"'" rec,;:;~ l ~ ..... , ... a,no ~lfl e • 1genc1a, per 

t"'~ r¡ue lê' valoració c!8ls altres liil!lfiiHHH~I!IIU~I!HI!IUiHHil ajudi a JUUUI.IUUf cada mam-
\ bre del grup a mesur;;•.r la seva a;JL·eciòció de la rNúitat i Bll!mUlbi!HtJlUUIG 

\ 1 'intercanvi Eljudi a ~profundir en l'home 

\ 

I 

7 
• 
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/ Aquesta a;·roximació, alhora intel.ligent i sensible, a ls realitat es 
ligfHH!H!ilil1M~tiHHHHHUli!HiiMIH.H~~tifi8il una excrü.lent oc8sió per-..!e./!u'è hom pugui 
adquirir a uns estris de p8nsam8nt i de percepció cif:' la realitat huma
na molt importants: la noció de condicionament, la sensibilitat al canvi 
i la recerca de les components fondes de 18 rea1ib:Jt

1 
u:!_trap<Jssant els seus 

aspectes imme>dintc;ment evidHnts. 

3.- Conc8bim la dPscoberta com • un excel.lent mitjà educatiu ~crq~è, d"una 
banda, f::; su¡ .. H-1rar el more concret de la pr~pia vida oferint-ne d "altres i, 
d ;~ltrfl b;:nda, ~~ un.:< investigaciÓ sobre GH¡¡el real11 a pBrtir dels inte
ressos dpl r::;r:_,.J r.,ue lc: r8alitza i, per tant, una ocasió fH~!illii§I.HUHHHllli§.BiM§iji 
i!ïU'Jil§i!IU§ e! 'evi..tar els dogm;:,tismes o de donr!r-los urk cerL:.. dililPnsió espai
temporal¡ ~u e, pn certa~;"'-' contribueix ¡:; super~~r-los. 

\ 
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2.- DESCOBERTES Alri8 JOVES I 
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~ -~2.1 Dades psicusociol'l;giques) ~~ 

Intentarem oquÍ oferir 21 la vostra consideració unes notes molt ge

nereàs sobre la significació p~ücol~gica i sociol~oioa de llliH3~UliUU:18 1 'adolesc~n
cia i la primera joventut i treure 'n unes conseqú"~ncies aplicables e les possibi

litats educatives de L1 descub12rta: 

1.- Algunsl!l trets dollGIU:li!$1Uiíi!Hilllil~~I.UaHUliU1HiHUID!UUUUOIII 

gicFJ d8 1 'adolesc nt i 81 jove: 

• proc8s 

~ - obertura del p8nsament al mon real i crítica del que ho;;1 hi contempla 

- obertura de li~ consciència a" 1 'univers dpls vel ors i r;lulti.plicació 

de b:::>mpteigs ¡;1-1r a prov.:1r-los i V8ure si "intf'ressen" o no. 

- forta ~ut oc' nsciència i rBcr~rca de 1 'autonum!a personal i la pr~pia 
efirmació com G 8ü68~N home o dona • 

. ' ' . ' d J'. ><' t . ' bt I . . . d <Jl.xo s acolr,p;;,nyç: ue p8r1-o t~s e lns<:HJUre\)a 1 ue ou e, ce cr2s2t 1- e 

regreWons rl'als o c:parnnts; f11!HH5l8~fiiiB i coincidtdx amb Jo forta ne

cessitat L1 ~20r•. pGr-se amb altres d8 la inateixa 8dat i~lem)tica. 

/ ¿{A_""""'¡"·; 'IQ./ 
.r•r'' 



-29-

2.~~~.:_J?.Lr:..~-~-~lad~s ~~Jbi'8 1<= situació d8ls 2rlolescents i els joves en les 
societats occid~~tals: 

~del treball i la seva major productivitat pnrmeten i 
J - ;~n ~~;.~:~;:;~~~u8 els homes i dono1s J·oves disposin d'un temps mfs ' , 

{ llarg per a la sevo for,oo;ció; f! ls joves disposen d'uns anys rPlativa-
ment lliures abB.ns de començor "-' treballar 

- 1§8~188dG8GI»IB~m6NSM~HMS§HGefi~HD6GIESH8DSEIIHD9gH& a l'empar de les 
hores lliures, i do le IIIU:UUH!I§§ Ganca d8 maduresa* dels joves, ha flo
rit tota un2 indústriE L:ue forneix const~'ntm8nt Bf:l!UUUUIBEIIUililHGIGHIBIUH!I 
productes d'una eviliront c2rr8get sünb~~Jica com qui va al darrerél ~e·r 
fer de la joventut une classe& ~art ••• i, fins a cert punt, així 
ha M-W: l'us genel"<'llitzat de productes-sfmbol, el monopoli d'un cert 
mercat de compra, 1 ~occeptació 1nassiv<::1 de certs models de conducta 
han donat a la jovpntut una autoconsciència de classe 

- i així, aquest rJrup huma pr·ivilPgiat pel iíf seu status dB no-treballa
dor i beneficiari, no obstant, del producte social, aquest grup hum~ 
desgraciat per la 1nancs d'un rol o acomplir en la societat, ha anat 
trobant el seu paper, s8m;remen~ en difsrent del C'Ue li haur!en ad
judicat els grans~ en frase de h'ar!a Aurèlia Ca;.tmany "La joventut 

./ 
~ 

• 



-30-

r:·~~~é·1dGUirit un;;1 nova ¡;1808!'8 d'intervenir en iÜ COmpleX SOCial, he{\ 

~xàt de ser un període d'"espera." 

.1~~-:~.~_!.t:.sJ~.-SL2, __ l.t: .. --~_gl;f¿;~ .. d~q.l_q~J., jDV8S: 

~idr~ntmentt des d8 1 '~tica que hem <•nat traçant, ens hem de carre-

I ç;ar les camincdr-'S t:ue duen els nois a molts llocs sense veure res, els 
csFt!J817lBnts r¡UP no tFm8n altre contacte amb el poble i':Ue el de la bo-l tlga d'aliments i el turisme de monuments i ''tascP típica". 

un prinwr p;:;s endavant r:u8 s 'h;;_, de fer /s el ri El situar els nois i noies 
8n front de lLi realitat c;:mviant i de 1 'esforç de l'home: 
~ 

- amb esperit crític 
- a~;b disposició per a un esforç de C' ,·¡prendre objHctivament 

12: reaJ it2t .. L 
- equipr.ts, conceptua~n;aterialm:·nt, pnr a potler cop~ar-la 

en ~mplitud i en profunditat 

- un seg~n pas endavant /s el de la par.ticip<:tció, el de situar-se p¡?.r 
a coinprendre des d0 dins,i després d"haver-18 viscuda un cert temps~ 
una re2litet concreta 
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\-
~~"" tv-i.. ¡..,".:U--

- en aquesta línü<, creier>l cu t'~ 1 ~aut}ntica descoberta l\HiiMfUU~IU'l:~§H a rea

litzar~ el jove ts 12 dt·'l seu ambient immediat, aquell en .:::t qu\ 

\ est8 inse~t l , ue tran~;for•'lU:'à; ara bé, amb aix'1! no restem valor a 12 

i 
I 

¡ descotnnta d'altres smbiNltS o1 conjun~~ humans c_¡ut> serveixen per a 

.1

/ donar dbensió 3 1 'immediat i~"1fto~lfJe rodatge de les facultats crí-

tiques, 

- d 'aqu8sta m,:mera, pense;n c:ue, on un equilibri b<Jstant comprom~s entre 

la crítica objectiva i lc p2rticipeció, hom pot BBDm§S~ contribuir efi
caçment al descilvclup::,:nenY r!"una certa capacitat dB viure una història 
i de comprendn'l-la <Jmb ln cL--:redat mínima n8cessària per a esdc<venir 

capaç de millorar-la. 

·.~ 
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iímb ~t)s m)Jtodes possibles volp1;1 sic;nificar les ciiferents for
mps cos hen redi!Jitzat pr)cticament descob8rtes en qrun. 

f:i~tode 1: ElfHUHUieB Treball de reportatoe o enouesta) ¿..{y, 
~Anar a un poble, barri o conJunt hum8, sigui de lB magnitud 

GUe sioui, i tr8ballar pPr 2 obtenir-ne una visió C:e cunjunt i analÍtica alhora, 
:--of;ant-ne rle Tanifest els factors actunls i els: condic.iono.nts històrics i geogr~
fics. 

Pr)cticemmt, aquesta r:1ena de trehalJ 1 'hem r8alitzat repartint 
tasyu8s Uiverses (¡;¡arc ç¡r::~(~~~ història, Flstructuru urb;:1na, e;..conom!a agrícola, 
indústries, etc.) a Iii~üil~,. . equips c¡ue hi riedü,u~m un o ~ cii8s. Fet d 'aque.§_ 
ta manera el treball, que exulicarem en detall al cPpÍtol 2.3, passa per lPs fases 
següents: 

\

=-treball de cada equip sobnl Ell ternmy 
- elabor8ci6, per cada equip, de les dades lUB ha recollit ~Gr a pre

sentar-ne un quadr8 coherent ID ordenat 
1- presentaci6 per cada equip a tots els altres del resu]_tat de la se
¡ VA enquesta i eJ.abr.•raciÓ el 'una síntesi conjunta. 
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o emb la oent \ 1 .... _. 
f:;tltode 2: Viure i treballar en nl lloc+outt hom :ol con'bixer) (,,f"YI 
--------~-------- ____ .. _._ _______ -·-·---- --· ---------· 

Peó de construcció de c<.\rr8te.res, treballador a lrJ V8rema, sege
tior, mosso d'un forner, cornker u'un;:J c::_ntina d'obrei."s d'Obres Públil>Uf!S ••• , stn 
feines l¡UE·' han ~>8rvit d'ocasió a L; descoberta de 1<:: formB d 'rfsser, de la hist'ò

rL• i del pensament d'unS homes. 

l~'experHmcia en·_- cliu L·uo 2f1U8Sta mena de descobertes condu0ixen 

a rosultl'ltS ;;¡(s difosos i globals c;u8 nnaJ.ítics, mis sensibles c¡ue intel.hlctual

ment definibles. 

~ii).tode 3: __ V_ê)-_q,_~_Só de 1t{ie!.§':-0_q_g_ta ___ C!~L-~.T~·ill) J/14 
" Amb e(!uest metode, que no hPm utilit7et encara suficientment, pre-

tünÍem E!Et clon;~r un toc de re2li!ème a lPe> for:::u.L"lcions iciet'l~gic:ues dels grups amb 

8ls cu~!liiU~ v)rem realitzar .;\questes GPscubt•rtes. Senzillam¡,mt, es tr¡;¡ctava d'anar 

a veure fets u a parlar amb 18 ÇJPnt per <-' comprovar si erc, cert tot çll~ cu¡;< es 

dcncwa ~\f'r suposat en les discuJ>i.ons del - rup. 

' 
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~-·· ---;c.3 

Dibuix<O•_f'fS rn el ccp:ítol 2.2 tres fU~MiiUUOHI.l!lgfiUfl!lill8~g8 camins possi

blBs de 1<'1 dt'-8Cobei.'ta, ens interess.s 2ra eeure quin ns el proc8s de treball del 

grup rer a muntar i rPelitzar unt_ tlescobPrta, quines fas8S successivss es seguei-

xen: 

\

. 

i 

sobre la comarce o potle: ~lànols 

(Ed. Alpina, Selecta, etc.), 
''situar'' a~LJesta informecid Pn el context ganeral del 

(Alpina), gu!es, 

/ 
P21S, 

- nassar &~tJesta informació al grup qur he1 de fer la descoberta per fat 
. . t # l CtJB puçul orsanl zar-se- a 

org~nitzaci6 ue l2 descob¡·rte: 

- precisar-ne Bls objectius 

- delimitar els grups de treball: 
temê', "' estudiar pc-·r p~•rt de CB(i2 un ciels grups de treball 

HinPraris 

- matR~ials que necessitarà 

- fixar un calendari dR treball: 

dfé' en m;ê haur[, d'estar recoJ.lida una certe. informació 

- t 1!e en ~u\ h;:~urà d "estar a punt el ;,aterial 

' C.12 c1Gpre::lització de l2 descoberta 
Mv 
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{\quest esquema de preo;;.rac.ió c:e L-; c!escobn·ta fs el oue util.i.t<:erl els 
l ' t ' d 1 - . · / E . ' 1 t 9rups on au onr1mla e_s nolS l nolBS es gran. n grups ~es contra a s 

Pl procés de preparació¿;, un~; r~1icn riifGr8nt: 

- els responsables del grup r8cul1Pn tota la informaci6 necess~ria sobre 
la comarca o poble i estudipn la n.anera de presentar-la 2ls nois i M 
noies; 

- sobre aquesta base ~~inforinEci6, els responsables intenten delimitar 
feines div<'r~<es ~88 (i com:··J.R,:IendlriBs, /s clar) per a~~uips; 
e.ls res',JOnsables pres~,nten al grup el conjunt d'inforr;¡ació HDIUI.SNDli!l 
IUU!illmE&R~líii:UUUU.§I:iHUUilH dP r·,u) r.!isr.lOsen per ,a situar la probJ.em)'tica de 
la realitat a descobrir i expli~uen les diferénts missions o treballs 
proposats els equips 

ceda Bquip tria una ff;in;:~ i fa. rèl seu pla de prepc.r<wió i equipament. 
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~2.- iiealitzaciÓ.J....E..Q.0t2'Jcte amb la realitat?~ 
da e.quip, arnb la seve. funció pr~pia, recorre 12. comarca o ~"oble obser

nt i prenent nota de totes les dades signific<Jtives per <-1 seu estudi. 

, EnéuPsta, dibuix, fotonraf!a, estad.Ístiua ••• , 0ualsevol t)cnica de regis

\ tre is valuosa. En periarem en el capítol 2.4. 

i Els animadors del 0rup haurfen de participar tamb6 en aquesta fase ••• 

"' ~3.- fl1aduració de les dades obs8rvades en la descoberto) ~-"¡ 
f\-~da E¡quip ~et46!iH!l:iHH~f!litH8§ consider¿.¡ en conjunt les dade~· ¡_;ue 

I ' ' 1 
1 brR el terreny i fe 1 8sforç d ordenar-les i refer ~1nb e les 

ha pr"ts so
l 'edifici de 

la realitat ~ue han observat. 

;h,upsta ordenació s 'ha de fer pensant ~ pres!:'ntar lBs d8des de 
donar ~~ 

puguin ~Eaasml:i!&ll una imatge conjunta inte~i.giblP per a gent que 

participat en la descoberta, començant pel companys dels altres 

treball amb 8ls qu5. s 'ha d8 construir unB síntesi en la darrera 

\ la descobc.rta. \_./. 

forma que 

no hagi 

equips de 

fase de 
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~4.- Síntesi 

Cada equip hn treballat i orci0n8t les dadr.•s que ha observat i ha pensat la 

forma de donar-ne corr.pte als altres equips {mural, inforn1ct,.escrit, exposi

ció fotogr~fic8 o muntatge, audiovisual completat amb estadística ciclosti

lQda, procediments mixtes, ptc.). J\ra comunica el seu treball: 
I~ 
\- cada equip dG treball presenta la S8Va síntesi parcial als altres; eix~ 

ho fa un i'lembre de 1 'equip m12ntre tots els assistents a 1 'assemblea 

tenen Jlinfcrmació a L? vista; 

la feina del que parl<>. no consisteix $ n;~petir Jiinformació, sinó'~ 
ajudar els cu i 1' escolten 8 descobrir-ne la l!d§IIII!SBillill.lHl!OH88 siunifica-

ció total 

rlesprés dp cada informació c::n·cial, 

mg ne el contingut; 

es pot obrir un clebat 
a/ 

per matilsar
v 

en aquest& c"8bats es ven pm·filant les lÍnies de 18 síntesi final 

- acabades les prHsentacions del treball dels grups, hom passa al perío

de de construcció d .. un8 síntesi de 18 visió de la realitat que ve do

neda rer les descobertes de tots els equips 
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En aquestes notes pretenem pensar i ,c;judar-vos a pensar en alguns 
detalls de força utilitat per e la realització de descobertes. 

2.4.1.- rr:Dtorial npcess1ri} ~ 

(1) 

' 
- sobre el terreny: 

- en el local del grup: 

\ 
i 

2.4.2 ! 
J 

- un bloc de fulls c<:nviables o similar 
- un bolínraf 

- una cà"mbra foturjr)t'ica 

- material dH dibuix ràpid (inclosa una 

pl8nxa de fusta pr j ma i colors) 
- fitxes d ~en(!uesta a punt 

el pl~nol de lo regió 

- 30C pts., per si un cas 

( 1) 

... 
t . 1 ·'. . t . / - ma Prla u 8rxlu, carpe es sl. mes no 

- informació sobre la comarca (monograf!_e_q, 

estadística econ~mica actual, etc.) 

- equipament per <'-' treballs murals: tisores, 

paper d'embal<or, cel.lo, retoladors .... .) 
1~aterial rJe dibuix de precisiÓ 

- paper quadriculat per a fer di~grames 

- etc. 
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2.4.2.- Procediments d'enquesta J Jrn 
L 'enqÓiesta (~ns planteja tres probl8HH?S: 

A • 1.- ,ul interrogar? 

~ principi, 5nter8ssa tothom, p8rÒ ~lix~ ls impossible; cal trobar les 

{ ~~rsones QfU!I o. ~¡rups de person8s que ens donar1:n la clau del que ens 

/ 1nteressa con)lxer: 

l' - per a situar-se, va bé co1nençar per ''lBs personalitats": 1 'alcalde, 

', ~ el rector, 1 'CJmo dol bar, el farmacButic, el metge, els propietaris 

I de les grans explotacions, e,c. 
no va bé precis<Jment pElr les ver i tats tu e et solen 

• analitzant a.)..,....hora el :"u8 ~'t diuen i la forma com 

fer-te una idea dei que realr;;ent <<===0:·~ ~~l'v' 

dir, 

t'ho diuen pots 

-a partir d'aquí, c0da grup gen~ric forneix una mena especial d'infor

r".sció: Pls '.ropietaris de botiç)ues, els tlomes de p8g)s, els treballa-

dors industri<Jls, t!l.s .,;estres i els r}u8 t.avl?nt nascut al poble m<:<rxen 

a estudiar fora, els joves -en tJeneral forr;:a sensiblGs a la problem~
tica del roble-, els t~cnics vinguts dp fora (veter:inaris, t~cnics 
d 'lxt8nsió ;,~~r~ria, etc,) 
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2.- C~m ini.cisr 11'1 convf1rsa? 

/ 
I_ alguns els podeu abordar directament, explicant el motiu de la visita 

l
i ~-.,...,..,._~, 

. 
i I~F:~n,-,nant les explíc;,cions oue colgui: ~el rector, elt.mestre, etc • 

. . ç 
- però ;:el tres han de ser abordBts indir8ctament 

1 
~recedíi")C algun truc 

p0r a iniciar el di~leg: 

. t'•"""' c:er.12nar un go l.1 aJ..gua o una masia, o un lloc per a passar la nit 
l)reguntRr el camí a un treballador del camp 

demanar foc per a encendre un cigarret, r•stant en un bar 

- mc i no poderr, començar directament a fer pr8guntes; cal priw8r fer co

r:;pnt8ris <:lf<~lag<',dors o que et donin a con")ixer com a una persona in

teressada i inofensiva: per exemple: 

{, gaüe1'?j"'......t.aquest pou? 

- c·:ue sou d'aquÍ, vós~-

- vost~ b:1111b;' fuma?, en vol un?, que fulili'l 1nolt, vost~? 

fl.ix~ tan senzill estableix un pont de confLmçr! i cordialitat i facilita 

les coses: fixeu-vos :~ue cal fer un co1nentari t]ue inviti a donar una res

posta, i després caJ.dr) fer una altra pregunta, i u nd altra fins que 1 'ho

me s'hi trobi b~ p8rlant, 
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3.- C~m recollir les dad8S? 

- evidentment, d'un<:< conversa ~,mb una persono no podem dir que es cone-

gui un _poble, n~ cle bon tros ~ 4tts.~e.v. 

- el liHU3 que cal es conv8rsar emb un nombre suficient de pErsones~ 

GQ,e¡¡¡~l<l!t representatives; però aix~ ¡,resenta el problema dG recollir 
ordenadament totes les dndes que van aflorant a la conversa ••• 

per a resoldre aquesta c;üestió, proposem 1 ·Js de fulls preparats com 

el que figura en les p);sines l¡2-l¡3, fulls que anomenem Fitxes d '¡¡nrpJes

ta; el quA presentHm serveix per a fer-nos una idea de '\a vida ti '"una 

"'"" · d · " · '\ ' d · · \ r" ·1 tf"' lt ser18 e masleS pr~:ixlYleS, perose n po en 01sseny~ acl. men a res 

c;ue s 'adaptin al c;uc 8f13 int0ressa. 

\ lJ¿,'"I, v.MA/ 
per a l-'nc'uestal, cal c;ue l'equip 5 'hagi formulat clara-

ment els 

En resum, 

pu_nts següents: i 
___ ,., ) 

- que volem saber? (8ncap•;alam8nt de J.es columnes de lc- fitxa d'enquesta 

- a c¡ur ho podem demanar?, ó'n ho poden; veure? (encapçalament de les flilles 

dè la fitxa) .. 
- com ho fnrem per a preauntar-ho? 

S' ¡,W(¡_ev-{'it u 
Un Últim detall: hor.J goq¡¡e ka ¡¡¡olt millor tot sol o p8r parelles .v.-.1, 

q~ ¡,t.n grup nombrós. 
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tractor 

d' mecànica '" recol'lectora 
mil quina de batre 
segadora ¡ 

. ~de corra màqume~ 

-' • s •• 
automòbil 
moto 
bicicleta 
carro 

"' -g 

ous 
ff~-¡ -
carn de vaca 
carn de xai 
carn de conill 
car,, d'aviram 
carn de porc 
llegums 
fruites __ _ 
fr:~-1 ú;S d'hort 
cCrea!s 
tuberculads 
vinya 

(usta de pi o ab:ina fusta de roure 
f... ¿~castanyer usta " 
fusta de faig 
suro 
bo!'Cts--

data construcció 
estil teulada 

, fmeStres 
, porta . 

. d'edifici afe¡pts casos ..... I 
. relfotge de so ·-cc-- I . Jr; Ior pintura façana 

co , interiors " 
tenen ràdio 

~n televisió ten~.. . --
tenen CUÍI!a 

-"~" a la llar CUl"~" , -

¡ 

~ _¡ ... 

' - -· .. •.-- ·- --- ¡ _-_-_- ~---· __ , 

;· 
o • 

¡; 

~ • 

' J 

i 
I 

I 
I 

'e· I 
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sonor ( wq,qnet"'ófêrr1 )\ vfn 
2.4.3.- Us de;... 12 f_otoc¡raf'!a j__sJE'l J?_E'.:.fi.:i_st~l!,!l_DBi!u:aEs8Iillil '/ 

{I) 
En el llibre ''LA fotografia, estri d'animació~ es ~arla del Hepor

tatge fotoqràfic {p\gs, 56-57) i es plantejn com una racol.leció de documents en 

brut, vius, presos directament de la realitat per ;:, iiHEtilftE!HiHHHSiiHJI.'H~Bit copsar-la i 

comunicBr-la a tr<wés d 'elefTler1ts directament sensibles i forbw1ent significotius. 

XA.. I e11 les p~gines 58-65 d'aquest n10teix llibre es parla cle\>'t!Qe.·a~Q.Q.-
I'!!oen'& Descober~ fr;togr)fica r¡ue ccnsisteix en una descoberta feta amb 1 'ull de la 

cR'mbra i 1 'ore llu del :r.agnet~f~n. 

la rl_~_fer}ncia entre 1 'una i 1 'altrt:t, d'aquestes dues uti.litzacionp 

de 18 fotol)rafia 0n la descoberta rau en el punt ser:;üent: en el fter:Jortatge ho!'' 

descobreix a través de la fotografia; la fotoqraf !a rfs sinultfm.ia a le vida (_JUB 

hom vol descobriq fn la ,Q8scobnrta fotogr~fica, en canvi, hor:1 narteix d~un consi

xem8nt previ de 1P. realitat {coneixement llibresc si vol8u) i ~ realitza les fo

tograf!es per a utilitzar-les com 8 signe gr~fic d ~àll~ tu e j;,- coneixem i c0ue vo

lem mostrar. 

f~n. 

(I ) 

En <-imbdós cafsos s 'utilitzen simultàniament 
v 
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2.4.t~.- Guió o"'ennuesta o ou ió dP descuberta )~)[ 
E's només un petit quió f4iUINI'ili.UHllUl:fi:l:llliliH!IBElJ!!IUHUI en el qu.4om -. an()-

t!i tots nspectes d8 la real i tat e: uP -..., vol dpscobrir. !-;o té altra finalitat "'F 
• .Jf."""¿~~~"~~~''-'"~'-'~-iL~'"o-~JZ§EBB.081iilUiHUUUUH~prü fet de rndectar-lo) A- una ocasió pere qu"è 

els 

1 'equip r!e tn~b<lll es plantegi C'Uines st'n les components de la realitat que vol 
08SCObrir, 

Els llibres U~sco!Jerta-21 i Descoberta-lli, que han estat escrits 
; juntament omb cr¡uest son un 8MCfU~fl\KJUli§EH intenti d "'oferir• una base racional i 

~r:l.nli,o, a la cc'nf~cc;Ó d · ,_ .. e gu~ons. 

;\ltres bases de guió lRs trob2.reu pn Bl llibret de P. Deffontaines 
"'.;u!a l'Jol v:•at¡er actiu 11

, editat PE'r l!Ui1f:G~l'a~GBI i en tüs tres "Explo-Gu!a" editats 
per el S.C.V. fii.S.C. 

2.4.5.- Signes convencional~)~ 

utilíssim 
:-;ccidents 

ntc. 

l~uan hom trebnlla localitzant les dese• bertes sobre un plàrnol, fs 
poclerl clisposar d'un;: col.lecció cl8 siones convr,ncionals que expressin 
geogr~fics, treballs, inc:~tí"t'8s, ethficis, ~GI§~ zones de vegetació, 

' ' ,. [n els citats'Descoberta-2'iiúescoberta-3.=; 
leccions de signes. A falta d 'aquestfs llibres, on 

'--' 
' trobur(~U 

figuraràn algunes col. 
als plànols de l"'Alpi-

na i fitxe~~ t).cnir.¡ues F-28 i P-58 del m.s.c. 



; 21! PART 0ESCL8ERTES FETES AltS NEí~S .....__ __ ___ 

~~~---El OIEN 1 U\ SEVA DLSCUBERTA DEL iii~ s'/!? )t. 



/ol 
¡ ' 

Les nostres prir:'f'I'RS ex:Jt'tiÈ•ncies c'.t-' dl?scoL·E:rta les v\rem fer amb 

.-··rur)s ¡J ';;;dolesc<:'nts o b8 entre nosaltres m¿·LEdxos (Roser Bat llor i, Josep í'Juet, 

Jordi Uad!a i ocusionalment Eltres) t;ue ''-~':'shc:res compt"bvem 18-20 anys. 

Ho F)iem ordened2rnent: I'8CoLlíe:•¡ informació r~scrita, ens repartíem 

1.3 f~:·ina, tr8b<:d.1)vem tot el llli'JtÍ, ~ms rnuníer~: :Jcr 8 llin:::r _¡_ <-:crofit,vem lr_ tarda 

per a ordpnc_r L's nos~.res d<::des, dRcilür cui r'crra 1 'infurr::e sscrit i, Rn alguns 

c;~so~ p8r u pnsar ctfm pl;;nific01rÍem el r!ps;:~nvolur;--.,TiRnt futur r;8l poble1 objecte 

rip 18 nostre rie~coberta. 

o~ixí no 

grup de nens 

l, dp tant 
creurp finG 

fer-ho, ons ho•iem cca•ut que aquest ara ol sistema. J 

el d!a en e u"8 ~ rt<al5.tz).r~"' d2scoberhl amb un 

¡:.N1tre GQ:s » expli~ver;¡ un oxtr2cte tie la informació pr~via t;ue 

h;;vÍpm rpcoL; it, no p~,ravpn d8 oDrlar; c•uar1 Bns va~ pos21.r a forr¡¡ar el~' equips 

pPr ~ les 0iferPnls feines, no hi va hovar accr¡l ¡Jossible ~eruu~ tots vclfen anar 

a un:- granja.{"En mi f:'èUPblo hay muchos pollos y yo s8 cómo cogerlos", Ceia un 



~·L- Interessos i élf'icions dels n¡ms de 6-8 anys)b1 

í 
I -

I 
/ 

els mes petits,'P\6~-~7'--'a~n~y=s, tenen molta afició a juoar sols i s ~hi pes sen llar
gues estones¡ 
Fra bé, en la mida en c.;u"F van dHscobrint el grup de COil~panys, ;¡,~ sosa~ 
es realitza a 1 'e·ntorn dels 2 ,;mys, l"Scevenen exit,;ents cie la companyia i 
de is l'atenció dels altres 

' ,_ els jocs preferits s~ 
i, m~ tard,els de 

els de fer invents i ficcions emb elements heteroge-

I 
' i 

nis repetir els oficis , "t' f ' • ' 1 comes·1cs: ·us:.erla, cu1na o e 

que hagin vjjSt en el seu cnbient o altres (rBsca, p<:,g~s, etc.); 
si no els poden jugar omb materials re0ls, no els importa de dramatitzar 

le vida I'8al amb petites jo~win8s, ninots, figures de pl~stic o drilbuixos 

retallats fets per_ ells !TI6Jb:dxos; ar~ue.stos jocs d'imi.tació de la vida real 

el-s acompanyen ,;;"".llargues explicacions entre ells I':UHU:l9BilUliBIIilii»IÍimaçliu:llaBIÏI 

o xerrameques solit)ries en veu Blta, 
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els aiJrada :nolt dibuixar i pintar: els papers gr;:;,:>s els stH'veixen psr s fer 

¡mliullballl880~1111!1 dibuixos 1~ue són con1 una històrü~ r! ';:,cció i en els r;":ua.es de ve

gadrs ~escriuen les paraules dels protagonistes 

- el tempil_: aatdt&llllUUil:BiiUilliB§:IaGlUU!ID~IIB tenen un sentit pr~ctic del temps que 

tot just comença a exigir-los uns horaris f est~n aprenent t¡' comprendre el 

rellotge; 

els interessen ;nolt les històries ;;.ntioues, encard qut~ tehen un sentit de 

la crCJnolog!a històricB molt poc desenvolupat: sit.~n ;nolt malament els fets 

1 'e~i_: '" 6-7 anys, sls nens tenen una visió utilit2riD de les coses i da 

1 "espai, ex~_,loren les correspond}ncies de 1 'espai i ls s cuses ("aix~ va aquÍ", 

''all~ v, alli'', etc.), fan moltes preguntes ~n ecuest sentit i s'interessen 

per co•~!ltovar les respostes; 

a 8 2nys, sd'n ca¡:>aços d'adquirir nocions ;;1/s abstractes reL1cionades amb 

1 'es;Jé1i (Nord-Sud, cU_stàncies que no poden veurr. ni 1.esurar) i, en general, 

la significaciÓ QUf' atorguen 8 llocs df'terminats ultrapassa le, SÜ1ple car 
fresnon~~ncia a un objecte o una acció; 

a aquesta edat ja s.<n capaços de dibuixar plànols i de comprendre dibuixos 

esquer;¡~ti_cs f(.,¡P ae 'Jo f.ll?GOf,Pitin. 
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A Elquesta edat no cal parlar pr~piam0nt de muntatge: no cal mun

tar tia& res. N'hi ha prou or,lb a:c- sortir de la casa i, tot passejant, anar V8ient, 
escolb:Hlt, tocant, olorant i parlcnt de tot el que hom va percebint. Fer a la 

descoberta amb nens de 6-8 anys ens hem V8lgut del model del Dr. Oecroly: 

~rtim de casa amb els nens i f'ls deixem submPr~1ir-se en el que els en
\-· :~lta: veuen, escolt89, toi,U8n, oloren ••• 

\

. iuila Sovint no tenim altra fita que-"anar a p8ssejar", algunes vegades 
sabe1n que anem 2 tnl banda. 

i ¡2.- En el curs de la pussejada, promovem aL!UÍ i <'"<11~ la conversa arab una 
' dobl8 t4ililam objectiu: 

I~_, 

- procurar que els nens GmaaGuila no passin per alt alguna cosa inte

ressant o c;ue prestin rnrfs c-i.:Bnf?i.~ a coses que deixaven de banda 
promoure h1 seva reflexiÓ~d~'""J'jj' del r¡u8 van veient: ajudar-los a 

associar coses tot just descobertes 8 coses ja conegudes, comparar, 
de tal O 

'-- D reflexionar sobre les c2uses ~ fet, intentar formular 
lleis genPrals o judicis ••• 



" ---

i'Jo ens i,¡¡;porta que no tots ens escoltin o conversin amb nosaltres: reunir
los trencnr!;:, l "encant d8 1 "atenció activa. i~omés ens adrecem als quf, en 
aquell momrmt, stn rJrop nostre i els parlem quan no est~n actius. 
Pr~r e conversar amb els m~ petits, fem rc,fE·r~ncia a les di!:Jensions Bail i 
a les prrwcupP.cions fonamentals del S8u univers: menjar, vestit, habita
ci6-nrotecció, famÍlia, etc. 

3.- ,:u0n tornem 8 casa, no fem cap crida a un treball conjunt dels nens per 
a rnsur:ür o exposar el que han vist durant 1 "8xcursió: ens limitem a dir 
GUB, després de r8ntar-eea, BRIIIRf:§liUÍHmmlriEIIiiiBaa polien anal' a tal sala. I, 
un cop all~, els (!Ui voldr~n dibuixar pocir~n fer-ho, els qui volrlrfn ju
f]8!' 3?Jb un dels animadors podr~n retalJi::r Dmb eU 12 figura dp vaques, 
cavells, gallines, etc. i fer tota una granja ~ue s8rvir~ per a jugar du
rê;nt dos o tros d!Bs, els qui voldrtn sh.,plem8nt (J2tlar-ne, podr~n ÉIBI!IH~B 
per LJr-ne. 



_A.3.- .Jocs de mcducaclÓ)dn-1 

Hmb aquesta ~~ora: la volem defs.i.nnar alguns v ~ 

que els nens fen servir per a reproduir el que han vist i 

d 'he1ver-ho redu'tt als seus Rsr:ue;;,es d'assimilació. 

Hem observat i ;::ropos8m els següents: 
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petits jocs i activitats 

,a.mc~mm••De després 
lnterlor.ltzar-ho 

uixar, pintar l r8tallar f1.gures de ¡_¡ersones, animals, cases i m':1it,ui
"'""~ 'Y'-:w.:r~ • 

que 1oden S8l'Vll' oer a iu!Jar ~ d1es "a r¡ranges", "s pagesa~:;" o 
~'~ y -

altres l nue podpn PCt:~t:er enganxad8s a un mural o en una tira 11<-Jrgja de 

paper d'embalar 

- jugar "a granues", "a p<:1gesos", etc. ;:;mb figuretes de pl~stic (se'n ve
nen de molt barates) i ;crnb tacos de fusta t¡Ue els nens poden fer servir 

per 8 COOIIJOSBl' C8SPS 

- en un tros de poper ben gran 

nens un dibuix on &~\J'¡:I.•e les 

"""' '~S 
(més d "un metre quadrat) fer entro ~ 

figures siguin ben petites i s 'hi desenvo-

lupi una accid rue ols nens puguin explicar a l'hora que lR dibuixen 

/ - repetir realment .-ò}c,une Us les feines qus han observat: alimentar galli

;__...---nes, a;/jjT'un banc, rr>qar, plantar flors o verdures, etc. 



• 

4.4.- Estil d8 
, ) . I 

1 01nimador ¡ Vf/Ï ) . ' 
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Els nens de 6-8 2-nys dt'nenen forta"lent de ls persona gran c~ue els 

aco,-;-,panya. smm~miiE!BDBh&BRBiid!lril:BIIREIBB8ilma Els petits s 'isnoren ontre ells i els mé's 

gr<ms comencom a teuir-sn en compte, però tots p.ler,:~;ts co¡:;retPixen sovint pBr a 
• lltto!fr~ (18 J 'EJtenciÓ del 9ran. 

L '<;nimndor ha de sabt"r ;;:¡ssegurar-los a tots i c\onnr a cada un la 

SBnsaCiÓ ~~~~ ç,up el t(Í en compte i 8S!ll pl'BOCÒipa eA-' ella i.t.yi?S seves COSeS • 

[n f'l p<osseig de d8scoberta, ma 1 '¿n.i~c,dor ha de procurar fixar-se 

en tots els mil detalls que han cridat 1 'atenció rJeb nens i orocurar donar ra6 

de coda un d 'ac;uGsl(j.s úetclls pPr 'f no dec!?.bt'e n:L11QÚ. H:ur~, l' '::nalitzar els nexes 

de c2usalit8t o:ue establoixen els petits 8ntre Pls fe,n?tmBns i saber,èt formular 

qú'estions qUF els ajudin ;,: descobrir les aut~ntú!ues raons dPL3 fen~mens en una 

nova o~Jservació. !ia de sGbl'~r pnrlar a poc a poc, utilitzar(cü vocabulari dels 

nens per a no ccnfontir8 'ls, i utilitzar un t~ juiós. 
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5.-



t•ntre els 9-11 .2~s Rls nois i noi8:> ;,lc:;;tren 
ció 8Xtrç,orcJin~rir"s; dominen j2 moltes e' S8S 
ç t!~CDrBG~, BI!ÜIIIl:BOBÉlGil!lilBBBGB 8 transforuar 
sst!n rendits; 
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unc superactivitat i una ocupa
i tnt s ls cr5.da a fiem fixar-s ~hi 

, ;;sr a.ix~ no paren fins que 

cap Als 11::-12 ç,nvs aquesta sup8ract.ivi.tat v;:; c~six<mt pas a un gust per diva
(;é'r, uFr veurP- :-'<:•ssar el te1nps, ;:¡er dic>frutar de 1<-< vidG rassaivament • 

.;d.s 9 <J1Ws ;;;ncar~1 resten una bon:J part de l'Bfició als jocs carctcterístics 
I de les edats anteriors (eJ.s jg_~_s_._t~J.P._, FgJ?_!'g_d.,!:i_c_c_~.ó_ M fictícia Ce la vida reaJ.: 
\\\ "e c.r['ní}es", ja oa~~esos", etc.), fH,~rò Hls C"'r·,1:-_r-Hs d'intE"r~CJ d'ac;uestos jocs 

E"Vo.lucionen C<~P~J a,.ls esports i les r:.ir;r,<> c¡ue 2ro s6n juqats serios:íjtimament; 
a ix~ v;co dOMant pês, des d~j._¡;¡ _ _l_g __ Q!:ljS, a una .§_t_!!DSJ~c?' .. -l'!-~S!.....!:i!~ll envers les co

l ses cjue elG envolten o quR ... al SE'U abast: ptltita mec~nica, animals do-
.r m)stics, possessió d 'onintaJ,s, inter~s P<'lr 1 'obscrl!eció do; 1<:• n;:;tura ••• 

L .. / 
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- Bli)p¡II:U!Iilii»IIINdall:lasilifihllllll:ll•lll e1·· tot cquest p0rÍode es manifest2 amb forr)a l~l .9..~ 
per les col.lBcçions_ que ;·rr.i.ba ,-,, .1.8 m~xilo12 satisf<Kció amb 12 r:os:-;essió 
d8 moltes cars8tes !:denes de coses rr~co1lides i ordenades mil VEQ2des (f)e
dres1 cargols, botons, vidres, grans, cromos, etc.) 

en 2questa ed8t els nois scÍn rml t 2tH1ts al que veuen viure, són uns ::;u¡¡er
exoloradors de totps lrs no\.·ptats L'UE' se~ls ofer8ixen: nius, forats, aigua-
~-------- ¿.;. ~v.-~~¡.:e,......r . 
molls, insectes; ~ moJt ev,Uipantl-se per F puc!er realitz2r unw obser-
V2ciÓ "set&osa" 

- per ~ltra banda, les ~sasm~wmzeaea~N»ss~esaaiRm~eéiiGaRB&NmamGmpmm~aae seves 
possibilitats de registre çe~a~m i d~exprAssi6 gr~fica es multiplir:uen: als 
2._~n....ts e.\ c~rilbuix forc.:: correcte dP .2_;l_~I,1Ql<: i 10 confHcciÓ correcta de llis
te<: i catalegs sisteo1}tics de lrrs col.leccions; als 10 ..!l:!Xi2.. el ciibuix de 
pJ.ans de m)cuines, de :··r·ccessos ¡jp construcció, etc. i la cc,;-:2cj tat ¡:;er a 
redactBr expressant cl.ara!ilent lilmi!illiu:~Baill lBs seves iGees i llif;<cl1t-las corr~~c

tament entre s!. 



- $li:~~ el gust pe.r la lPctura 
' 1 \; · . tz,P..I!"~ uue a mecanlC8 de 1.3 r~ate1xa 1Jo SOL 

uno etapa de lectura ~vida per a fer 
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fa un · 8S condavant E·'fl aquesta edat en 

(1Stor ~l:>se~·¡urada i F· ls 9 Fony:s s 'inicia 
t'f·'CulJ. ci'informacion.s de tota mena 

\UP~ d8ixa lloc al oust pel real i Pls nois l noies s'esforcen per a compreR
dr¡o lF~~ rJjmensions de lcl' història 'uP explor8n fent cumraracions sistemlti
cues ,,b<:ns-ara 

- als J)_al!J'.l'. es manifesta amb força una nov2 afició qus marci'tr~ un o dos anys: 
sill l'<':fició a fer-se cases Gprofitant m<·;tl?rials vells de tota mena i mat8P 
rüüs C:8 ¡:n·irHera m~ C!U8 s6n comprats per ;1 ~:c¡o_•Ll:;r' la construcció, 
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A difer)ncia del cue es pot fer amb nens de 6-8 onys, 2C¡uÍ ja es 

pot r8alitzar lc, desc,;berte. com una activitat organitzada, precedida i continua

de per tot un treball de grup r·ue feciliti la recollida i ~a l'ordenaci6 de 1~ 

informaci6 tret~ de 1~, reclitet. 

Fins nra hem ublililnilfllRBÍII treballat l8s descobertes seguint el se-

giient pBocés: 

~2.1.- :iensibilit?ació 

H. h . ' l l t . l ' 1.Y· .. t. 1 ~ ocasJ.ons en :up no es pe ~J2r-se- e p8r~ue ~lnlClD lVa 

dE fer l2 descobsrta -·.rc,v8 c~0ls ''l<:·teixo~ nüis. f.lerò hi ha t2mb~~ ocBsions en c:u'è 

la descoberta /s un'-' inici8tiv;o; clels animadors r:,ue penspn c:ue un conb:cte amb 

el pals pot ser profitós, 

/ 
En aouestos catsos t'-~ eficaç 

•b•l•t ·' . t .b . ...¿ ' '-ll Sl 1 1 zac1o que cont·rl-uelXl a oesve~ ~r 

poble o la comArca. 

1 \~±J it·~u~ d'dg~ 
l 'inter)'s dels nc is i 

estri de sen- n 
~~ noies1 1 
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Els nedis de srmsibilització uJe hern utilitzat s6'n dp dues menes: 

1.- r.Jr~fics: 
.~ 

I - cartells amb fotograf.fes o donant comrJte de 1 "estat cctual de la 

pre.p<,ri'lció de 1 'expedició 

muralà dedicats únicament ;,r la d8scobert2 amb el mz,teix contingut 

t>ue tüs cnrtells citats 

- tires de fotograf!es de 

cie 1 'ert de la comarc;:·J, 
bil 

_./ 

2.- v0rtwls: 

l'indret a descobrir, de les feines a veure, 
8tc.; n '"hem vist'·~~osades en forma de m~-

¡·-···-
\ - ea~èèeaeèé muntatge U 'u ne vetllada-lectura o d'u nc·. vetllada de sen-

, sibilitz2ció'~ on 11~ to@~€ c'ls;i: presf'.nt~un resum 

històric, un resum U e notes ç:eogr~f i.\ uB s, poes l'a r8l8cionade direc

t~inrhrectament, una llista ci'interror,~ants sobre l"actuaJ.itat 

- rm el c¡:¡s a cu e es tr.scti de fer L:' cl8scoberta ú 'una ectivitat 

(tinc e_, la mem~ria una e.ncuesta sobre lo trDnshw:18ncia dels ra,.mats) 
'' . I b .b. 1 . t . ' 't . . 1 .. /!\1 "\a prou arn un;,, sPnsl 1 1. zac1o fJOP 1ca sl. es ve 
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) o 'l 
1n dl'lSCOb8rta ¡j(Y · 

---· i 

/ ' -' La pr~¡1araci6 es tot un proces en el ~l~ els nois i noies h.:m de 
participar activ2ment: 

1.- L "enge90dtA¡e. de ln descobPrta s 'h<:J de 
ass8mblea de tot el qr~ tm la ou.«les 
xen a lé: dt>scoberta. 

fer, ~a;t~t.bé nec8ss7o.riarnent, en una 
decideixin els objectius !JUB es fi-

he dit objectius i no objectiu ¡Jerqu~ els nois sol1·r1 decidir-se per 
aspectps d:i versos de lG rez,litat i, ';uan volem h<::.rmonitzar-los en 

\ une unitat, 801 ~ l;ue ''ls cinformem 

· \ - ~:::s::b!::ah:nrl~:~:b:~j::~:::-~; ~:n::!~~:~:r::~ :~,u~~:s:::~~:;a~' 
I t ' t f ·''f''d' b t ·1 "'--?'-i :~~~~.:~.uns OC!Ulps z:rn 1 una uncJ.o o e J.nl. a 1 ar:1. ur. st·1 E1l'l.<:i ~ 

~-se 

Hem participat en rlescobertes que PS rnunL::wenl sense r:ec6rrer ;; aquesta 
mena d"assernb18a per a l"elecció dels obj8ctl.us. PodPn anzr: iguaü1ent bé, 

' bl I . t _, l' b ' 'h . t ' ' 1 t " d pero en sem a r·u0 no es LO u. 2m P n em VlS o a_ res en què es ona-
va tot fet als nois: l'~xit estava cmlprom)s des del prir:1er: moment. 
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Per 8 ~strar L'-' forma com reperteixPn les feines, en proposem dos exem
pl8s: 

'-< -en la dHsccberta d'un poble GQlf Pirineu s'hi foren grups de: tre-
ball dels horlles (amb subgrups d'indústria i agricultura), esplais 
i vide cultural i social, mercats j_ transports, nens. 

en la descoberta de la vall on s'assentava la col~nia s'hi feren 
grups de: relleu i erosió, rius, ve~¡etació, animals, treball dels 
hor.1es. 

2.- Hedacció dels guions U1udl!EIBÍII d_:eníJupste. cie ceda 

il.ix~ he poden fer 8b monitors pel seu compte o t8, i'~ /s el mes desit-

jable, estar 2mb els nois 
; f< < ~ 1 < t ue lnlr què' e s 1n eressa 

i noies r~u;:¡n 8lls s 'ho fadin per ajudar-los a 

i_ qu) ~wden Uescobrir i comprovar. 

C~,l un uuió per a cada un dels eouips de treball i, en la mida~ que si
gui cossible, el gui6 ha ds complir lBs seglients condicions: 

~-sar Pn rellBu tot <1ll~ c;us interessa als nens i est~ al seu abast L « ésser massa rígid en la fon"ulació ce les cüestions; ha d'estar 
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redactat de forma t,ue suJtneixi i no imposi 

- ha d "estar pPn:;at de forma r1ue no doni cap res[Josta i c;ue exiQBixi 

und cornr_•rovecicÍ efectiva i, si ls possible, 1 "aportació dt·' les ¡.:ro

ves pertinents 

- ha de ser tan cornpl!?:.,!,t com sigui possible -vejeli el c2pÍtol 2.4a4 

d'aouest llibre-: consulteu bibliografia, si en teniu n mà. 

- el o(iestionari de tots els grups ha de rermetre aJ~ora: 
- 1 '(·bst>rv<Jció rü::-ecta de les cr·ses (vegetació, disposició dels 

, cerrers o el que sigui) 

{ - Fl contacte amb els homes (els pastors, els nens, el mestre, 

· els botiGuers, etc.) 

\__ l 'p,~tablirnent cle nexes r.::m•sals entre coses, pprsones i fets. 

3.- L 'adCiu.i~~ciÓ o í"abricació de 1 'ecuip2ment necessàri J v{r-o¡ 
Cada Pouip es ¡nocur2 o es fabricc elm matFJrial quo consiCera necessari 

per a dur a ter:;¡p 1.--, seva descoberta. 

Ve,eu~_listes dp r-;2 erial ens els C<JpÍtols 2.4.1 i 6.2 d"ac:uest llibrel 
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5.2.3.- ibalitzqció de l2 c)escobcrta) Jíf\ 
,, 

GaNmaammteamiGmmmnFeGRQmBsmuaeaG~meaa,aG~HBB. 

La realitznció ocupe no;:1és un8s llores d'una jornada. les hores hau

r!n estat ben Cistribu'!tdes ;,:;bens i cespr8s del dinar. 

r(:entre dura lfl descobterta, els nens treballar-:n sols, pErÒ sabr~n 
on trob8r els animadors si els necessitGn. I cal, efectivament, que hi hagi una 

persona en un lloc b8n f~cilfl~ trt>ba~. 

Abans S c:ue els ne11,; ~r1.lci'tn la s'ev:::: dpscoiJei.'ta i presa de contac

te amb el pobln o zona, caldrà h8VPr advE1rtit a les persones ~ue puguin ser pre

guntades per~ qu) no es trobin, e.ltOJ un,, o <<ls ol tres, amb una sorpresa i per. lf' 

1¡U~ lHs ~1ersones visitNies procurin aco.llir 1Üs nens i respondre el que els d8111a

nin. u'altra banda, cal que als nens siguin conscients del límit on poden arri

bar. 

!~otser la descobr;;rta dsJ;1ún;c,r~ un desplar8ment geogr~fic i, en 

aquest cas, caldr~ fer entendre als n8ns c:ue no es tracta '1d 'anar d'excursió i, 

de ossada, tler una descoberta 11
, sin6 de "fpr una descobertn, però abans haurem 

de ca1ninar una mica''. 
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5.2.4.- Activitat_~-d~¿,~~ó )~.;(0· 'i 
srfn activitats q~e 8S realitzen ja de tornada a casa, potser l "en

de.m~, i r.;_ue tnne.n per objectiu '-·ue f'ls nois i noies ordenin 1/informac.i6 ~ue han 
recollit, que 1 'intecrin amb la que han recollit els altres,, (lU8 n'obtinguin una 
visió global i, tamb~, 1 u e wpren~uin a escoltar-se tot treballant. 

L ,. . \.. t t· ·t t t• . '··t / es concnc.lons per,que aques es ac ".lVl a s .1.nguJJ> e~ . .1 son 
dues: la primera /s C¡ue a:·;ortin novt"s informacions ;'els nois (LIU8 els ¡;;;sin en con
tacte amb les inform<Jcions que han recollit els companys), 1<.1 seqonn /s que .e:e 
hi vegin una f*nalitat. 

1 <:'1"2 p2~osem a expos<Jr Íf'S activitats de Ewdur;-lció c;ue lle:n vist 
realitz~r amb )xit: 

1.- Activitats ~uP re2litza un noi o noia tot sol: 
e o 

r-~::dibuix<::r pl8nols, sia_!& de cases, ·-~-:t~ de pobles,~ d~instal-
\ lacion~> 8!:>::,ecials o de lil(it:uin)!:ria aorícola o industrial (!) 

I 
- escriure llistes ordenades de coses observades (en colu;nnes) --:" 

11 .n 1'"""<' p,nt~.-..c.u... \ - EJscrilJre un r2pport'· del cicle d'explotació d8l Olat (ò 1aürei), de 
lc. v.ida dels r4\_mats, d'un pastor, d'un tractor I 



~ 

\- cJibuixar i pintar escenes, obj8CtGs o J'aisataes 
\- col.leccion;:,tr sisb.om')ticam8nt obj('ctos trobats 

'--· 
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2.- i'.ctivitets que integren els treballs de tot 81 grup de nois i noies: 
r-----" repottatç¡e , ~ 
! - fer uh llibrelque cons El d un tPxtA- ElsraaGI!!BGIEIF!I!I:IlllllllllBf.iBIIliBDIÏIIÜ d un 
j dibuix fets per cada un dels nois o noi8s del grup; aix~T~ pot 
' f¡n ~reunint el projecte c;e tot el ~:rup coo fent un petit lli

bret cada equip cie treball; 

- fer un mural-exposició de tot el r:ue hom ha descobert: s 'hi bar:;:
lregen dibuixos, plànols, esc.:uenes, dissenys, paisatges, mostres 

\\ re~ls posades en bosses d8 pJ.àstic transparent, grans títu.J,ars es

'\ crlts, etc. 
·~ 
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~5.3._- E etil de 1 'animedor J ¡~Vrl 

Des dels 9 anys, pls nois i r1oies van 
1 'animador

1 
i _r¡u1s.ióenendents del grup 

esdevenint cade vegada mts 
indep8ndents de 

1 'animador que 
1 '): -"«~v·.-' .:>.·...:.{r 

f "'"d d (~UB Or!nGfl, i-LU:O 8fll8na e 

de 9rup. es pl<'lntegi\els nois ik,noies en lfl s8Va dimt<noüÓ 

El · ,tl).,o<eo ¡· · · · · bl s no1.s __._ , .... _ . 1 l'X.lgelXen que SlQU.l raone e '~MO ~ . ·~I . . .l S ll1lp0Sl , 

Li exigeixen que sigui just i uue els tracti 

1 
f,,~~-evv-

'' tots i oual. - ~o 

lls :nt'S orans a4it'PIIten *'~ i ¡¡q4 en un grup ben organitzat ; 
arribi a resultats ;.>ositius ·F~~'~"Io;';:t~~e,m=e~n';t~b~e:¡,~n.;e~,c~.¡u~':_'~p~a~t~s~ e 1 'entorn dels 10-11 
per al.treball col.lectiu, el realitzen molt b6 i en ~audeixen •. 

[ls m/s grans també agraeixen a 1'\Hümador (:U8 sigui fliberal, 
no Sls imposi un control t;;assa visi!;le i els aor<Jda molt que tingui un s8ntit 

""" ..... o l'humor una mica eo;molat i ·:-ue ~.-~\ztt Jg,_•irc;n!a. 

¡:, :-;;<:rtir drds 12 anys, els nois avorreixen els horaris r!gids. 

que 

de 
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~~:<'::=---6.1.- Document~~ 

Oferim ¿,quí una pHtita llistaf de llibres que ens han fornit tex
tos 6tils per a l'aninecid de descobertes: 

~;;;;', la plana, la munLmya" - Artur ii<Etrtorell - Ed. Gustau Gili i ree-
. dici6 actual de Tside 

I 
·''Els pobles, les ciutats, els 

"Catalunya, terres i homes'' -
r per Tdber 

homes'' - id. id. 

col.lecció de llibres d'autors diversos editats 

"Vic3t9e a Catalunya" i "llibr8 de l8ctura" de Josep Pl! de le~.:; editores 
Ancora y Uelfín i Destino respectivament. 

En general, totes les obres d'en Pl~ son útils 

"Civisme" -petit textl c!'P.rtur :.:artorell1 ciclostilat per Kosa Sensat 

i / ,4 ~ Ai ¡¡· 11 · .. , 
\___.,,. Joe¡¡t; ~ <:Jquest 1bre• qu8 esteu acabant de eg.1t n wm prepa-

rat,U&BI!II!IBB junt amb !los8r 8Btllori,~ltres dos CJUB serveixin d ~estri pr}ctic 

per ¡:¡ lD conf8cció de guions d8 descobf1rta. 
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Heus aquí una llista del material tÍt.i.l per a l0 preparaci6 i rea
lització d'una descoberta amb grup de nens. 

- sobre el terreny: 

- en el local de base: 

tt planxes de fusta que facin de suport al paper 
pRr a escriure o dibuixar 

- fulls de paper blanc 

- ll<~pi~- negres i c!e colors 
# L f' t "f . ' , t - una camura o or]ra 1.ca per P.(itHp, sl. es po 

- un pH1nol cJp la :::ona, "sqU81T12titzat si ts 
possible fer-r-10 

bosses de ;llàstic per a guardar mostres de 
VP.9etals 1 t'lc. 

- equirMnent pPr a treballs murals: tisores, 
p<:;per e:'" ernbel::êr, cel,lo, retoladors ••• 

- paper gras i Dees o ~anley 
- cartolina de colors per o retallar-hi figu-

res 

trossos <}rens ciP paper d '"ewbalar ja tallats 
- r:u¡;¡rtil.lcs jc; foradades i grapes per a la 

confcocció Ú' .l.libre~ 

mzterial c!P dibuix ~ ? 



7.- 61JLIDCRAFIA 
'\ I 

I , 

GEiJEi<AL Jl'iJ'' )1 
1 G · v ¡ vi 
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iia~P,imo< capítol) Ú.(h 
"lnitiation Li 1 'education pPrmenente" - JGen le Veugle - Ed. Privat 
"i-lnimation de groupes" - ChrHlPs l';:accio - Lhronique ;)ocialea de France 
"ilnimation do groupes de jeune~l 11 

- Eriow;rd U.mbos - Ed. Fleurus 
APunts d8l s.c.v. scrbre J";··-nirnació 

"El p<'rson<üisme" - Emmanuel ft".ounit~r -Ec!. ó? (capítol titUlat 11 L .. exis
tència incorporada") 

"Suciología _i_ filosofía s1~cial" - ;:·ntolo, Ú::; de !-,~trl í,arx - Ed. 62 
(cP.pÍtol tit(;IJ.at "Els fonaments ;''Cti'JL:cl~ç.:ics") 

''Raça i histbria'' - ClatJdB levy-Strauss - ~ri. 62 (especialment capítols 
V, Vl i Vlii) 

":.lentido y usos del t8rmino estructur2 en ci.eilCias 

tors - Ed. ~sidós 

humanes" - ~r~-:S:·u-
''Estructures y sistemes económicos''- n. narchel- Ed. Ariel 
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) 
·1 

Seo~n capítol tJ;r¡ 

''Cultura adolescente 
"L . t t / a JOVBn u , es una 

8;·, lu sociedad contemporénea" - J.B. r~ays - Ed. 

nov2 cl8sse?" - r·;¡<: Aur)lia Cnpmeny - Ed. 62 

"La joventut actual, el nostre futur'' - Octavi Fullat - Nova Terra 
Fitxes t)cniques del rti,S,C, nQ m-81, P-25, P-26 i P-27 

Tercer capÍtol) j,í?¡ 
''Psicología del ni~o'' - Jean ~iaget - Moreta S,A. 

"El nif'ío de 5 a 16 afíiDs" - ;;rnold Gessell - Ed. PaidÓs 

"Compendio de PsicclolJÚJ infantil'' - G. Collin -Ed. Kapelusz 

'\ ,¡h, 
Capítols quart i cinuue) 01 ' 

div8rsos apunts de Josep :\upt i iio::J8!' Satllori ciclostilats el S,C,V, 

"El mP.todo del trsbajo por equipos" - [;~;,; L_uisa Navarro - Ld. Losada 

lumen 

"El nusvo m8todo dP tr<~bEojo libre por ~,;rupos" - R. Cousinet - Ed. Losada 

fEl mP.todo de proyectos'' - G, Wells - Ed. losada 

"Introducci6n qP.nDrnl Al nStorlo Decroly" - fJ, Gecroly i C. tloon - Ed. Losada 



LA DESCIDBER'l'A OFG;JHTZAlh 

La descoberta organitzada a la colonia te un objectiu inmediat, 

donar a coneixer,per mitja de pasejades i observacions, el medr- natural 1 

huma que envolta a la colonia. 

Pere al mateix temps ofer••x al nen; 

-obertura a una realitat diferent a la seva. 

-enriquiment de la socialitzacio~ 

- coneixement Oell mateix. 

- aument de la sensibilitat í Gêi i99t 

SEmpre! quant: 

- Parteixi dels interesos del nen 

- s'a~ti al seu ritme de comprensió, treball ... 

1. 

- Que no es proposi com una activitat oientificia ni excesiv$-

ment sistematica. 

Aquesta descoberta perque aporti una verdadera aproximaciÓ a la 

realitat tindre de ser: 

- De qUalsevol fet natural: camp, boscos, insectes, ocells, 

animals, vegeteció, estels ..•• 

-D'un fet humé: poble, masia, explotació dels camps •.. 

- Encara que pot ser una gran descoberta en la que entrin els 

dos aspectes per exe:rnple una vall. 



,. 
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A partir d'aquí. i tot ol llarg de l'explicació,donarem proferbncie a la 
descoberta de l'home perqub os la més complexa.Porb aixó no vol dir que les descobertes realitzades sobre altres temos siguin menys importnnts,en absolut;només son menys 
complicades. 

Qué ens cal tenir present? 

1.- En primer lloc,ons cal tenir present l'edat dels nens: 
Tots sabem que els infants segueixen una determinada evolu iÓ en l'es
tructuraciÓ dc la seva personalitat,i que cado etapa d'aquest creixomont 
os caracteritza por un determinat tipus d'interessos i una determinada 
forma d'~nfrontar-so amb la Dealitot. 

Fonamentolmcnt,podem distingir: 

- els 6 - 9 anys: 

- als 6 anys ols nens tot just comencen a jugar i a treballo= 
on grup:encara juguen o treballen sols amb gust. 

- aquostos trus anys ols serveixen per a aprendre a jugar i 
treballar cada vegada més i millor amb ols altres. 
en l'activitat necessiten moure' s molt, actuar • 

... els ngrnda fer "dramatitzacións11 omb objectes,re¡3rssentnr la 
vida:fan pobles amb pedres, fon masíes,fomilies,ctc, 

- ols 9 - 12 ants: 

lo relació i la capacitat do treball amb els altres os més 
profunda i més forta;el grup do companys té un paper impur
tant en aquostos anys. 

- son intel.loctualment tafaners,intorcssats pel mòn,àvids do 
trobar tospostes a les moltes preguntes que es fan. 

- odat d'activitat intol.lectual molt int~nsa:elassificacions. 
col.leccions, esquemes, comprensió "rccol.loctora" do lo rooli ·tnt. 

- els 12 - 14 anyst 

- os ddsvotlln durant aquest porlodo l'interês per sí ma~oix 
(en ol fons,per l'home interior)i comonça,molt rudimont~rio, 
lo recerco do sí mateix qu~ es projecto sobre tercers. 

~ els herois tonen un poper important en la vida imaginativn 
- npossionoment per 11 hobbios'' concrets:dibuix,pinturo, foto, et.;, 

Aquestes observacions ans han do servir per a vouro do quina manera col 
plantejar lo doscoborta ol grup d'infnnts que viuen amb nosaltr8s. 
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z.~ En seg~n lloc,cns col tenir pressent el ritme general da ln dos
coberta:l'estrueturem en quatre fases: 

1.- Sensibilització 

2.- Preporació 

3 .... Realització 

4.- Reflexió o maduració 

Ara,una por una,analitzarem aquestes quatre fases, 

1 .... La SensibilitzaciÓ 

Al parlar do descoberta ospontània,hau!em dit qua al nen,per raó del 
sou desig-necessitat d'entat en contacte amb el mbn,s 1 interassa per coses molt can
crctoes;pe~ exmeple,un p! que hi ho a casa quo ol fa pe sar de quina manera c2uan 
los pinyes.. 

Perb aixè no es igual per a la descoberta humana.Un nen de 10 anys o un 
odolococnt pot,a la col~nio d'alta muntanya, interessar-se per la vida dol postor quG 
veu cndn dia o po:e saber qué fan ols nois do la seva edat quo hi ho on ·Ol poble, ¡:L)

rb un non mós potit ••• os molt difÍcil,Vaurom perqu~. 

El nen, fins ols 7 anys,viu on un mon personal tancat on ell matoix,cl 
sou joc os individual i los seves rolncions amb ols altres molt limitades:uncs qu:::un
tos persones i amb contactes d'cxclussivitat~ 

A partir dols 7 anys,va deixant ol joc individual por a jugar en grup: 
va coneixent els companys do 11 escola,cls mestres, els votns ••• ;alhora,la sev• visió 
dol mbn va esdevenint més objectiva,menys contrada on ell mateix,os va obrint al m~n 
do los rolacions,Aquost procés os molt lent i no apareix amb claredat fins als 9 anys 
una mica consol~d8t. 

Es per oixò quo ols os dificil interessat-se por quelcom d'experior. 
I doncs,d'on naixerñ el projecte d'una descoberta? 

~ pot noixor dol desig dels mós gEons do conbixor ampliament quelcom que ols 
interessa ••• 

- porè,genornlment,sortir~ dels monitors o monitoros;perqub voldrbn aprofitar 
l'ocasió quo ofereix la colhnia d•un contacte amb ol modi ambient. 

Un sogòn pas os l'accoetació do l'iden.Això os pot for do moltes mano
ros diferents sempre i quan es respectin les condicions de pensar-la o partir del 
quo ols interesso als nens i do presentar-los 1 hi: 
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.. un grup quo juguin omb ;:¡odres se'ls pot plontejnr L:l doscoborto n pnrtir 
dols jocs quo fon amb ollos:un p.Jblo,una grnnjn •• ,por qué no fer-ho ban 
fet?, i per fur-ho bé no hi ho cnp altra solució que anar a vuure-ho 80 

ln ren li tnt • 

.. un grup quo os deixixupar ol cervell pols "teboos 11
, Tintin, o similnr necessi

to un ;:llnnotig fot d 1nvontura,m6s concretament Jal tipus d'aventuro. quo llc · 
ge ix .. 

.. on qu.::lsevol cos, un conte o llegenda del lloc dono peu o tato mena do dos
coboJC"tos 

- un•~ hist~ri<l Jol que fo lo gent dol poble e adn dÍo • , , 

.. otc.atc, 

Tot :::!ixò en un clime d 1 ospectnció,cartells murals i joca \lO prepnrnnt l:am·· 
biont i adobant l'interès quo os copta dol tot amb l'onticipociÓ d'alguns dols intor~ 
;;:~nta dol Cia, 

si els nois s0n odoli.Jsconts,co.l pensar-ho d 1 uno monoro diforont,No svlaa¡;ur:' 
son ccp~ços ~o c~mprondrG lo ruolitot sina quo, o més a mÓe1 ols intorosso.En oquostus 
condioions nomós col plnntojor les possib~itots i als intorossos d'una oproximcció 
"ls homos.D 1 u nc mono ro sor i o so ill com uno nventura interossant, tm los quo lo doscobur-
to os borrogi amb lo porticipoció on lo vida do la zono on hom viu. 

II.- Lo Pro oració 

Uno vogada l'idon ho sigut acceptada i l'ambient oe propici a la CuSC•::'Le:r~

~o , cal proporor: 

1.- Els motorials nocossoris: 

- popar i llÚpiços p 11 bolis 11 

planxes do fusta por a pc:dor oscriuro sobro terreny 

- bloc do diubuixos u croquis 

- c~mnro fotogrÓficn,si os possible 

- plcnolls i documontació varia 

- bosses por a guardar mostres i col.loccions 

.. o te. o te, 

a ... El guiÓ Jo ia doscobortn: 

t:ls mor:itors prGporon un quostionari por a cndo un dels aspectes do lo rGo
litnt e Jascobrir;cnda quostionori sorvirb por a un grup Ja treball;:.:;-·~.-··::,: 

d 1 OXGm:Jlos 

- on ln descoberta d'un poble os po don for grups do: treball( los inc>.J.c :~:. 
i l'agricultura), ols osplnis,ln vida social i cultural, ols non s. a.1.
cats i ols transports 

- on la Joscoborto de lo vnll do la col~nia os poden f~r grups do: 
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relleu i oroaió,vegctacidtanima!s• 

El qÜestionari ha do posar on relleu allÓ que interessa mós els nens. 

E¡ qüestionari ha de complir amb unos caracter!stiquesa 

• no ha do ser massa r!git,de forma que només sugereix 1 no imposi • 
... en canvi, ha d1ossor ton complert com sigui posslbla;consulteu bi·, 

bliograf!a si en teniu a m~. 

-ha d'estar estructurat do forma que no dongui cap resposta; les ques-· 
tions les han do respondre els nens. 

~ el qüestionari de t~ts els grups ha do permetre alhora: 

- l 1 observaci6 directa de los casos {vogetaciÓ,disposiciÒ Jols 
carrors, etc.) 

• ol contacte amb els homes (els pastors, ols nens, ol rector, 
els botiguers, otc.) 

- ol qÜestionari ha d'esser coherent amb tota la sensibilitzaciÓ ""o .. 
ta i¡sobrotot, amb als interessos dels nens; si stha sonaibili tzc t em~-. 
un conte,el qüestionari ha d'esser parlat amb ol llangüotga i nmb 
la lÓgica dol .conte. 

3.- Els grups do treball 

La descoberta os una activitat que fa tota la colÓnia.Al ser tan comploxo 
domana que hi participin ol robxim do porsones.La sensibilitzaciÓ i lo croc
ci6 de l'ambient es fan por a tots. 

Porb os roolit~a ~n grups por a quo tothom hi participi plebcmont.Els grcps 
podon esser los mateixos co.llos de la colbnio o d'altres integrats espocicl
mont per a la descoberta. 

Dins dol grup1 1 1 experioncia ens aconsello do repartir el troball..P.§!LQQro.:
.llas. 

Un cos concrot:som 4 grups de 10 nona cada un.Lcs edats som molt voriodee 
{des do 7 fins o 12 anys).Lo sensibilització ha ostot preparada a nivell 
do coda adat.El guiÓ da ln descoberta s'ha estructurat en quatre tomes de 
traboll:l'estructura i l'arquitectura del poble,lteconom!a,la gent,i ols 
grans porsonatges i ols costums.Cnda grup tr!a el quo li agrada móa i es rO·· 
parteix por paralles ol qus ho d'obsorvor. 

En el cas de lo descoberta viscuda dola ado!osconts,cadascú tr!o quin es ol 
lloc on Vol anar a viuro o quina oa ~o feina quo li interessa for. 
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.. a realitzaciÓ 

La roolitzoció ocupa nomós unos hores.Potscr UamonnrD un desplaçament 
i on aquest ens col fer entendre que no os tracto "d'anar d'excursió i, de possnLio,for 
unn doscobo:~;tn",síno do 11 for una doscoberta1 porò obons haurem do caminar unn mica". 

Abons do quo ols nens inicin lo seva enqueste i prosa do contocte amb el 
p::Jis,cal advertir a los personos quo puguin sor preguntades per a que no es trobin 
amb una sorproso i por a quo procurin acollir els nens i respondre ol que ols dema
nin.01oltra banda1col quo ols nens siguin conscients do f0r quelcom do seriós i dc 
que no son uns conqueridors quo mnrxon a parlar amb ol 11 poblo invnditn. 

mentre dura le doscobGrta,ols nans traballarbn sols, però sabrén on tro
bnr wls monitors si os necossari trobar-los. 

IV.- La reflexió o ma:juració 

gquesta os la part més important.Els nens s'han prop<Jrf.lt1 han os tot intwrr:; .. 
-:-c~nt los casos i ols homos 1 han viscut una oxporibncia quo han de for sovo,que hnr, Jo 
f~r sova,quo han j 1 integnr a la seva porsona. 

Si no hi ha aquest punt do rcfloJC:iÓ , ols no ns no copsarò.n tota la ri quo~· 
sa Jol mon en que s'ha introduit. 

A quo s ta maduració es pot for de mal tos formes amb la condici6 Jo que ca
;~ e non hi participi directament! 

- un gran murol per grup on el quo s'hi dibuixi o escrigui ollc'Í qu" 
hom ha obsorvat,on el que hom hi engnnxi los mostros trobadcs;mural 
que caldr~ explicar a la rosta dels nuns. 

- un llibre on que cadascú hi faci un capítol 

- una exposició de dibuixos 

una dramatit:aciÓ sobro la vida del pais v1sitat 

-una composiciÓ (jramt'ltitzaciÓ amb objoctos diversos taJ_s com poJ:::c.:
fustos,figuros retallades en paper, etc.) 

- un joc en ol quo hi tinguin lloc diverses formes e' 1 exprassiÓ i r¡¡,:¡--. 
nipulnció. 

Per a la descoberta viscuda dels adolescents cal prepar-ar una bono acolli-
da nls 11 exploradorsn que tornen cansats (un bon foc, begudes colentes)i deixar que k
thom s'explani explicant la seva experi~~cia i les reflexions que se'n desprengui~" 
Sonsa evitar el tó jocós,cal insistir en lo serietnt -.'e la experíbncia i evitat lo -e::_" .. 
ta. 



DOCUMENT AC IQ: 

- Nen,i natura salvatge o humanitzsda: 

ANSCIEAU Gilbert, Le familier de la natura 

~ " Le famil1er de la montagne 
• 
• " Le familiar de l;arbre 

• " Le familller de la mer 

" " Les cle,:_fs de la decouverte • D~soo berta humana. 

tccl- \'<'!-ISQ. ). ' ;¡-¡\g_. 4, · \= "'"" 
-Centres d'interes preparats per 8 a TO anys; 

Colecc16 LOISIRS VJI.VANTS - Au bord du mer 

- Au foret 

- En campagne 

- Guions preparats: 

-Explo-guia I la masia 

" 
" 

2 el camp 

3 Elyiu 

- Guies de reconeixement de ruana 1 flora: 

ColeccioU HACHEl'TE 

(petit guide) 

E 
Bd. Fernand Nathan 

Ed. Payot 

-/¡tQres 

- Oiseaux 

- Oiseau~- d ~Eur~ 

- Mam.Iniferes sau vages d 'EuroP!!. 

- Oiseaux 

- Les oiseaux et leurs nids 

- Arbres 

- Les arbres des neros et des jardins 

- 1 molts d'altres: flors, verdures, ma-

tes, insectes, mami fers, etc. 

- col.lecció amb llibres de contingut simi
lar al de les dues col.leccions anteriors 

"t:, \r-o b~i\ <>- l<>. \A\\,<1'_,; e;. ),-,_" wo, e~ e. loc ~·'·'lbio, 

7 • 



Ed. C.E.C. 

Ed. Hogar del Libro 

- ~ía per a cone!xer els arbres 

- Guía per a ooneixer els arbusts 1 les lianes 

- Natura I: primeres descobertes (també en cas
tella) 

- Natura IIi els ocells 

- Natura III: les constelacions, la meteorolo
g:ía1 etc. 
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SERVEI DE CDLONJES DE VACANCES 

-ESCOLA DE L'ESPLAI - Descoberta 1 

LES DESCOBERTES DE L'INFANT 

Als matins de l'estiu,el fon estudiar n en 
Josep:s'ha de treure una taula i una cadira nl jardí i 
posar-so a estudiar fins que es haro d 1 onar a banyar-se~ 
Però ell només estudia fins que la seva more se'n vn o 
comprar i, aleshores, com que no pot marxar de casa, volta 
pol jard{:té perfectament localitzat un niu de pardals o 
sota lo taulada, sap por on passo la processó de formigues, 
ho enterrat uns quants pinyons i,sovint els desenterro per 
a vcJure si creixen ••• ; el que el distreu més son les formi
gues :mira que ha provat de desviar la processói,J. aquell 
din que els hi prenía el que duien!,i una vegnde que en 
varen agafar-ne dues de diferents formiguers i les v2ren 
fer barallar-sc! ••• 

El Fill del carboner sÍ que en sap de coses 
d'aquestes!.Aquell din que el va acompanyar ols boscos de 
pollancres que hi ha cap el riu es varen passar tota la 
tarda buscant,i <na encara guarda la col.lecciÓ do pudros 
de riu,uns cargols i un niu abnndonat que varen trobar. 

A colÓnies,pels carrers,a casa, tots hom cercat alguna vegada la manera do descobrir ol secret dols formiguors,do les abollos,d 1 on viuen les mosques,del quo hi ha dalt d'nquoll turó que os tnn verd o la primaver6 i tan groc i pelat n ln tardor.Els nons,a partir del moment on quo inicien la seva obertura al mon do los casos ,oxperimor.ten la necessitat do descobrir.cosos novos,el desig de sabor qué hi ho mós onllÓ d~ cada cosa quo sG'ls oforoix,ol neguit do coneixor el socrotS do la vida. 

I es n pnrtfr d'~~~ uxp~Hlnc~o~ gue~ol ne!'.. va o~~t:q,¡Ç,..t;..u¡en!_ o}s seus conoixements.Quan en Josep estudii lo reproduccic dels arbres,comprcndià par-fectamont i no so 1 n oblidarñ mai. Lo:· 
I això, por qu(',? -f, 
Tot nen,en certa manora,es com uno llavor do l'home que osdevindr~ quan hagi croscut.I,com creixerñ?,doncs tot vivint,actuant,experimentant,posnnt en contacte el seu potencial int~rior amb el mon oxterior:d'aquesto manera es va construint 1 1 home. 

Un impuls irrefrenable el duu o actuar,a posar-se en contacte nmb el mon exterior fent funcionar ls seva personalitat. 



- 2 -

Por nixò,ol nen fa cGses ccntinuomcnt:orn dibuixo,ara manipula jaguin s, 
ara trafiquejo amb pedros,ara s'aturo per ~ contemplar ollÓ quo li crida l'atenció ••• , 
en tot aixb os manifesto el seu impuls fonomontal d'entrar en contacte amb les co
ses,J'actuor¡aquest impuls que sempre es manifesto ~'una manera concreta diferent 
segons l'interés del moment:amb un llépiç es pot dibuixar o fer equilibris,amb un 
automÓbil os pot jugar a conduir,a cursos o o tirar-lo com si fos un roc,amb un in
secta es pot engavior,fer-lo barallar-se,contemplàr-lo,buscar la seva caseta ••• 

Tot aixb vol dir que: 

- tot nen té un impuls innat de conoixer,de descobrir, 
d'entrar en contacto amb les ~ coses i els essers 

- aquest impuls interior es concreta en un moment úonat,en 
trobar un estímul exterior,en una activitat concreta. 

-aquesta activitat concreta,sigui obsorvació pacÍfica,si
gui manipulació o tronsformaciÓ,el nen la fa al seu pas, 
el seu ritme,an les condicions que li són prÓpies 

En la pÉÍgina 141 de 11 The lang valley" ,John Steinbeck explica la reacció 
d'un nen de 10 anys tot netejant el seu puny (1): 

nrt'entre netejava el pony,Jody observava coses quo mai no 
hovía observat en un cavall:els musculs suaus i fugissers dels flancs 
i els tendons de les cames que es jesdoblegaven com un puny en tancar-se, 
i lo lluissor que el sol donava al pel vermellÓs ::e l'animal. Tot i que 
havío viscut prop de cavalls des de que va neixer,Jody no n'havia observat 
mni tant de prop.Ara, en canvi, veia les orelles "!re tes que donaven expressió 
i fins i tot matissos d'expressió a la cara.El pany parlava amb les orelles 
Hom podria dir exactoment que sentia el pany per les -Cosus només veient la 
forma com redreçava les orellos.De vagades les tenia tenses i rectes,i d'al
tres relnxaJes i penjant.Quan estava enfadat o atemoritzat,les tirova enre
rn.I cap endnvant,on canvi,quan estava ansiós, tafaner o satisfet.Sempre, 
pensava Jody,la posició exacta indicava les emocions que l'animo! experi
mentava.'' 

Al nen de la història ols cavalls no li havíen sigut mai extranys,però 
ara que en tenía un Ue propi i que l' hav{a :Je cuidar, tot nl seu interés s 1 hi vessa
va i li feia descobrir una cantitat extraordinério jc detalls. 

(1) EdiciÓ castellana de Libres Plaza 
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- en segòn lloc, va fixan-so en tots Gls detalls que li criden l'atenció: 
os mira la mosca,potser prova d'agafar-lo, sc l'acosta als ulls i,en 
algun cos, fa preguntes sobre los mosques. 

però la seva observació no 
sina Únicament satisfer la 
cridat la seva t¡mció. 

prot8n Jo copsar en fenòmen biolÓgic 11 moscD~1 

seva curiositat en~ront ~'un obj~ct~-·~e ha 

-/7: I ~--~"""' " ,e, ~:;¡::- I e/. e:; 

A tonent a 
d'acord amb los quals 
pels infants (entro 7 

l ' . 
aquestes observac-ions, si volem establir quines son los conJicians 
es realitzo l'obsorvnciÓ i la descoberta dels essers i dol..-rnon 
i 12 anys)haurem de convenir en que aquestes condicions S$n: 

' 

--------------------
-ol nen s'interessa per ollÓ quo l'interesso (perdoneu 

la redundàncio),np por ollÓ quo interessa els altres; 
mai no es posarà on allÓ que no li interesso. 

el nen va 11 dialognnt"amb les coses,les va coneixevvf"_ 
i recreant al seu propi ritme:si li es imposat un rit
me, os probable que es desintoressi de l'objecto Jo la 
descoberta 

- ol oen s'enfronta amb los coses amb una manca dol quo 
els adults anomenem mótodo científic:cap nen no es plan
teja davnnt d'una cosa viva quin es el camí més garon
titzat per a arribar a coneixer-Ia totalment. 

~ ~ -
\ ·Respectant aquestos condicions, la seva activitat normal Jo descoberta 

osdovó per al nen una ocasió de creixençn,de desenvolupament Je la sovn personalitat: 

perquè va coneixent los coses d'unn manera viva, si bÓ no massa ordeno
do 

- perquè va entrant en el joc c!el Jiàlcg nmb ol mon 

- perquè va descobrint objectes a l'entorn dels quals ordenar lo sova ac-
tivitat, la activitat que el va descobrint a sí mateix. 

Això no siçnifica rebuig do ln descoberta orgonitzadn,fato amb una 
certa distribució do feines i d 1 objoctius.Només significa que ol nen,nport les ac
tivi tots que li ajudam n or goni tzar (o que, confesem-he, li ergani tzem), també entra 
en contacte amb les coses i en treu profit.I això cal respectar-ho deixant als nens 
ol seu temps per a 11 pcrdre 1 Pmirant ol mòn. 

'7 ~'¿ 

• 



SERVEI DE COLbNIES DE VACANCES 
-ESCOLA DE" L'ESTIU -

LA DESCOBERTA ORGANITZADA 

Descoberta 2 

/ 

En Josep (llegiu l'apunt Descoberta 1) es passa 
llargues estones observant la vida que l'envolta i es va in
troduint amb dificultat en el joc de causes i efectes del que 
succeeix al seu entorn.Aixl aprèn,compara,mesura,perb no fa 
amb un grau de profunditatyque no pot sobrepassar,reduit,li
mitat. 

En Jordi, que ha anat a colònies al Pirineu,ha vist 
que hi han homes que van a segar,d'altres que vigilen els re
mats,d1altres que menon els carros ••• ,però ha comprès amb di
ficultat el cicle de la vida de l'alta muntanya, ha restat en 
una visió descriptiva del que ha contemplat. 

I es que el nen,contemplant el mòn,no entra en contavte profòn amb les 
coses si no os a través de la seva sensibilitat i la seva identificació amb la natura; 
per~ l'identificaciÓ,per molt profunda que sigui,i el coneixement dels jocs de causa 
i efecte senzills no duen a una coneixnnça de la estructura mateixa de la realitat. 

Per això pensem en la possibilitat d'organitzar la descoberta de la na
tura i del mòn dels homes per a ajudar al nen a comprendre' ls millor.Una descoberta 
organitzada, ben organitzada es clar,ofereix noves i diferents possibilitats: 

al tenir un esquema organitzat del treball permet caneixer la 
realitat més répidament i d'una manera més complerta. 

~i permet també la descoberta de l'home{poble,bnrri,comarca)que, 
per raC do la seva complexitat i necessitat d'una informació 
amplia i variada,seria impossible per a l'infant tot sol. 

- aquesta descoberta de l'home, apart l'interés intrínsec que té 
per al nen ol descobrir i aprendre,es una escola arn~ grans possi
bilitats: 

- es una escola d'obertura:perqu~ realitza la descoberta 
d'homes diferents a partir de les seves propies circuns
t~ncies. 

- es una ocasió d'enriguement de la socialització de l'in
fant: sensibilitat als altres diferents,respecte,diàleg •• , 
tot aixh troba un fonament en la descoberta de l'home. 

- es una ocasió de :..,reconeixer-se a s! mateix a través dels 
homes 
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A partir d'aquí, i tot al llarg de l'explicació,donarem preferència a la 
descoberta de l'home perqu~ os la més complexa.Per~ aixó no vol dir que les descober
tes realitzades sobre altres temes siguin menys importants, en absolut:només son menys 
complicades. 

Qué ens cal tenir present? 

1.- En primer lloc,ens cal tenir present l'edat dels nens: 
Tots sabem que els infants segueixen una determinada evolu ·iÓ en 1 1 es
tructuració de la seva personalitat,i que cada etapa d'aquest creixement 
es caracteritza per un determinat tipus d'interessos i una determinada 
forma d'enfrontar-so amb la ~ealitat. 

fonamentalment,podem distingir: 

f';., - els 6 - 9 anys: 
/ 

\/ 

- als 6 anys els nens tot just comencen a jugar i a treballar 
en grue:encara juguen o treballen sols amb gust. 

aquostos tres anys els serveixen per a aprendre a jugar i 
treballar cada vegada més i millor amb els altres. 

-en l'activitat necessiten moure' s molt,actuar. 

- els agrada fer "dramatitzociÓns"amb objectes,reJ:~rssentar la 
vida:fan pobles amb pedres, fan masíes,families,otc, 

- els 9 - 12 anys: 

la relaciÓ i la capacitat de treball amb els altres es mós 
profunda i més forta:el grup do companys te un paper impor
tant en aquostos anys. 

- son intel.lectualment tafaners, interessats pel mòn,~vids de 
trobar tespostos a les moltes preguntes que os fan. 

- edat d'activitat intol.lectual molt int~nsa:classificacions, 
col.leccions,. esquemes, comprensió 11 rccol.loctora'' de la roali tat, 

- els 12 - 14 anys: 

-es ddsvetlla durant aquest perlada l'inter~s per sí mateix 
{en el fons,per l'home interior)i comença,molt rudimentèrio, 
la recerca de sí mateix que es projecta sobre tercers. 

- els herois tenen un paper important en la vida imaginativa 
-apassionament per "hobbies" concrets: dibuix, pintura, foto, etc. 

Aquestes observacions ens han do servir per a veure do quina manera col 
plantejar ln descoberta al grup d'infants que viuen amb nosaltres. 
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2.- En segbn lloc,ons col tenir pressent el ritme general de la des
coberta:l'estructurem en quatre fases: 

1.- Sensibilització 

2.- PreparaciÓ 

3.- Realització 

4.- Reflexió o maduració 

Ara,une per uno,analitzarem aquestes quatre fases. 

1.- La Sensibilització 

Al parlar d~ descoberta cspontònia,hav!em dit que el nen, per raó del 
seu desig-necessitat d'entor en contacte amb el mòn,s'interessa per coses molt con
cretees:per exmople,un p! que hi ha a casa que el fa pe sar de quina manera cauan 
les pinyes. 

Però això no es igual per o la descoberta humano.Un nen de 10 anys o un 
ndolococnt pot,a la colònia d'alta muntanya,intoressar-so por ln vida del pastor quo 
veu cndo dia o por sabor qué fan ols nois de la seva edat que hi ho en el poble,pe
rb un non més potit •.• es molt dif{cil,Vaurom porqüò. 

El nen, fins els 7 ants, viu en un mon personal tancat on ell matoix,el 
sou joc os individual i les seves rolocions amb els altres molt limitodos:unes quaan
tos persones i amb contactes d 1 exclussivitat. 

A partir dols 7 anys1 va deixant ol joc individual por a jugar en grup: 
va coneixent ols companys de l 1 escola,ols mestres,els veïns ••• ;alhora,la seva visió 
del mòn va esdevenint mós objectiva,menys contrada en ell matoix,es va obrint al mòn 
do los rolacions 1 Aquost procés es molt lent i no apareix amb claredat fins als 9 anys 
uno mica consolidat. 

Es per això quo ols os dificil interessar-se por quelcom d1 exfJerior(M In•;· 
I doncs,d'on naixera el projecto d'una descoberta? 

- pot neixor dol desig dels més gunns de conhixor ampliament quelcom que ols 
interesso ••• 

- parà, gonoralmont, sort_irb dels monitors o mani tores; parquè voldràn a pro fi tor 
l'ocasió que ofereix lo colònia d'un contacte amb ol medi ambient. 

Un sogòn pas es l'acceptació do l 1 idea.Això os pot for do moltes mone
res diferents sempre i quan es respectin les condicions de ponsor-lo o partir del 
quo ols interessa als nens i de presentar-los 1 hi: 
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-un grup quo juguin amb pedres se'ls pot plantejar lo descoberta n partir 

dels jocs que fan amb elles:un poble, una gronjn ••• per qué no fer-ho ben 

fet?, i per for-ho bé no hi ha cop altra soluciÓ que anar o veure-ho en 

lo realitat. 

-un grup quo es deixixupar el cervell pols 11 tebeos'', T1ntin,o similar necessi

to un planetig fet d'oventura,més concretament del tipus d'aventuro quo lle

geix. 

-en qualsevol cos, un conte o llegenda del lloc dono peu o tato meno dc des

cobertes 

-una història del que fa la gent del poble cada dÍa ••• 

I ·f·~- ,r' ¡1 · • • ·!~-~·+·;A 
:1 a"",,·""'··' 11o ·.~· .;_¡¡_v,.,.,..; e--' v, (.a, 

- etc.etc. I, , ·. ,;;;e, 
l 

Tot 
i adobant 
del dia. 

----- - •• ··- -~---.... ,__._ -- 1,- (<.-' v.-<,.--....._1(.(\ 

això en un ~d1 ospect~~,càrtells murals i jocs va preparant l'om
l'intcr~s que es captn-Oel tot amb l 1onticipaci6 d'nlyuns dels intorr 

si els nois son odoloscents,cal pensar-ho d'una mnnora difaront,No solsn~Jnt 

son capaços de comprendre la realitat sina quo, a més a més, els interossn.En aquestes 

condicions només cal plantejar les possibilitats i als interessos d'una oproximaci6 

als homos.D'uno manera seriosa m com una aventura intoressant,en los que la descober-

ta es barregi amb la participaci6 on la vida de la zona on hom viu. 

II.- Lo Pro araci6 

Uno vagada l'idea ho sigut acceptada i l'ambient os propici a la descober

ta , cal preparar: 

1.- Els materials necossoris: 

- paper i ll6piços p "bolis" 

planxes do fuste por a poder escriure sobro terreny 

- bloc do diubuixos o croquis 

- camnro fotografica,si es possible 

- planells i documentació varia 

- bosses per a guarcjar mostres i col.leccions 

- etc. etc. 

a.- El guió de la descoberta: 

I 
\ 

Els mor.itors preparen un quostionari per a cada un dels aspectes de ln ren

litnt a doscobrir;cada quostionori sorvirò por a un grujJ cio troball;un poroll 

d 1 oxemples 

en la descoberta d'un poblo es poden fer grups de:treball(les industries 

i l'agricultura), els esplais, lo vida social i cultural,ols nens,els m8r

cats i els transports 

- on la ,Jescoborto de la vall de lo colònia os poden fJr grups de: 
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relleu i erosió,vegotació,animals. 

El qüestionari ha de posar en relleu allÓ que interessa mGs els nens. 

E¡ qüestionari ha de complir amb unes característiques: 

no ha de ser massa rÍgit,de forma que només sugereix i no im~osi. 

- en canvi,ha d'esser tan complert com sigui possiblo¡consulteu bi
bliografía si en teniu a mà. 

- ha d'estar estructurat da forma que no dongui cap resposta;les ques
tions les han do respondre els nens. 

- el qüestionari de tJts els grups ho de permetre alhora: 

- l 1 observació directa de les casos (vegetaciÓ,disposiciÓ dols 
carrers, etc.) 

- el contocte amb els homes (ols pastors,els nons,cl rector, 
els botiguurs, etc.) 

- ol quostionnri ha d'esser cohernnt amb tota la sensibilitzaciÓ fo
ta i;sobrotot,amb ols interessos dels nens:si s 1 ha sensibilitzat amb 
un conte,el qüestionari ha d'esser parlat amb el llengüatge i amb 
la lÓgica dol conte. 

3.- Els grups de treball 

La descoberta es una activitat que fn tota la colÓnia.Al ser tan complexa 
demana que hi participin el màxim de persones.La sensibilitzaciÓ i la crea
ció de l'ambient es fan per a tots. 

Per~ es realitza en grups per a que tothom hi participi plebament.Els grups 
poden esser los m;teixcs colles de la colònia o d1 oltros integrats especial
ment per a la doscoborta. 

Dins del grup, 1 1 experiencia ens aconsella de repartir el treball _QQ.E._2Q.E§l_:-: 

llos. 

Un cas concret:som 4 grups de 10 nens cada un.Les edats som molt variades 
(des do 7 fins a 12 anys).Lo sensibilització ha estat preparada a nivell 
do cada edat.El guió de lo descoborta s'ha estructurat en quatre temes :le 
treball:l'estructura i 11 orquitectura del poble,l'economía,la gent,i ols 
grans personatges i els costums.Coda grup tría el que li agrada més i os ro
parteix por paralles ol que ha d'obsorvor. 

En el cas de la descoberta viscuda dels odolescents,cadnscú tr{a quin es ol 
lloc on vol anar a viure o quina os ¡a feina que li interessa fer. 
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-La realització 

La realització ocupo només unes horos.Potser demanara un desplaçament 
i on aquost cas cal for entendre quo no es trncta 11 d 1 anar d'excursió i,de passada,for 
una doscoberta 11 ,sino do 11 for una descobertn,pcrò abans haurem do caminar una mican. 

Abans de quo ols nens inicin la seva enquostn i presa do contncte amb el 
pais,cal advertir a los personos que puguin ser preguntades per a que no es trobin 
amb una sorpresa i por a quo procurin acollir els nens i respondre el que ols doma
nin.D1nltra banda,col quo els nens siguin conscients de fer quelcom do seriós i do 
quo no son uns conqueridors quo marxon a parlar amb ol "poble invadit 11

• 

mentre dura la descoberta,ols nans traballaràn sols, però sabrén on tro
bar ols monitors si os necessari trobar-los. 

IV.- la reflexió o maduraciÓ 

Aquesta es la part més important.Els nens s 1 han preparat,han estat interro
gant les casos i ols homes, han viscut una oxporiòncia quo han do for seva, quo han do 
for sova,quo han d 1 integar a la seva persona. 

Si no hi ha aquest punt de reflexió ,ols nens no copsaràn tota la rique
sa dol mon on que s'ha introduït. 

Aquesta maduració es pet for Ue moltes formes amb la condiciÓ de quo ca
da non hi participi directament: 

- un gran mural p8r grup on el quo s'hi dibuixi o escrigui allÓ quo 
hom ha obsorvat,on ol que hom hi enganxi les mostres trobados;rnural 
que caldrà explicar a la resta dels nens. 

- un llibre on que cadascú hi faci un capÍtol 

- una exposiciÓ do dibuixos 

una dramatit=ació sobrG la vida del pais v~sitat 

- una composició ( jrnma ti tzació amb objectes diversos taJ_s com peJrs;s 
fustos,figuros retallades en paper, otc.) 

un joc eri el que 
nipulaciÓ. 

- 1èci(, ,;_,, !·'" :o 

hi tinguin lloc diverses formes e· 'expressió i ma-

Per a la descoberta viscuda dels adolescents cal preparar una bona acolli
da als 11 exploradors" que tornen cansats (un bon foc, begudes cnlentes)i deixar quü to
thom s 1 ex~lani explicant la seva experiè~cia i les reflexions que se'n desprenguin~ 
Sense evitar el tó jocós,cal insistir en la serietat ._'e la experiència i evitat la rio
ta, 

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
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Com a conclusió, recordem quines son les condicions de que la descoberta 
sigui quelcom de viu per als infants. 

1.- Que parteixi dels interessos del nen 

2.- Quo s'adapti als seus ritmes de comprensiÓ,d 1elaboració,de treball. 

3.- Quo no es proposi com una activitat científica ni excessivament 
sistemútica. 
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S(RVCI DC COLbNICS DE VACANCES 
-ESCOLA DE L'ESPLAI - Desca be rto 3 

UNA EXPERitNCIA AL PIRINEU 

(ro on plano 
uno travessa de dos dics 
1::: .losc,>bcrta del poble 
dÓs. 

1ê fase: SENSIBILITZACI6 

colònin,en el mes 
i els petits1 do 7 
ve! de Burg,on lo 

d'agost.El grup dels grans marxava o fer 
o 11 onys,restavo o la colònia per a for 
vall del riu Burg,afluent al Noguera Car-

La colbnio tonia un caire molt especial,moltes activitats giraven entorn dels herois do la historio de Catalunyo(1) i ols nens havien quedat particu!ormont 
impressionats el dia en què,en una representació, havien vist com els pobles invasors anaven reduint els primitius o dalt de les muntanyc? i los valls restaven doshabito
des.Els propis nens havien constatat en anteriors excursions quo tots els pobles es 
situaven sempre on un nivell mes alt que el del riu,i,com mós antics eren,mós amunt estaven situats. 

Per oixò,on Jcsús,monitor amb forço intensiva, els va explicar un conta. 
Tats seien en r tllona i tenien a lo mb una destral prehistòrica que,dies enrera,cn 
anar a banyar-se al riu, s'havien fet amb pelets de riera,un bastó i un cordill.Ells 
eren el consell del poble que estava estudiant com podien foragitar els invasors d'un 
poblo vc!,amic del sau.El cabdill dol poble (en Jesús)els proposava que s'atansassin ol pfublo dc nit per o estudiar-ne la situaciÓ,ols cultius,les riqueses, les belloses,otc ••• 
tot el quo ajudés a preparar-so bé por a l'opariciÓ.El consell va fer seva lo idea i 
va delegar ols altres monitors perquè fessin tots ols preparatius do la doscoborto 
dol poblo que quedava programada per a l'endemà. 

Això va succeir al matí,abans de boixar al riu per o banyar-se.Durant ol 
bany van ocupar-so on preparar més armes i vestits adients.Els jocs de lo tardo van 
s~r ,;1:-:ntoj.-.ts ·com:. o cx::rcicis d'ontrenamcmt per e l'aventuro de l 1 endGmh.Varem anar 
aviat 8 dormir. 

22 fose:PREPARACld 

mentre els nois jugoven,ols ajudants dol cabdill (els altres monitors) 
van preparar una llista do material por a donar-la als nens abans de dormir,el guió 
d~ la descoberta i los posicions quo havia d'ocupar cada grup per a la dificil i a
rriscada emprosa.En detall: 

(1) No estem d'acord amb aquest tipus de muntatges;només constatem que en aquesta ca~ 
lònia es va for aixl. 



1.- La llisto do moterial,redactdda en termes d'espionatge: 

bloc i llàpis por a poder trametre missatges(tot i que eren pre
històrics 

- una bossa do verí pel cas d'haver de defensar-se {era una bossa de 
pl~stic per a guardar-hi les mostres trobades) 

- los armes de defensa {les destrals) 

- torxes per a poder-hi veure {ulleres de sol,perqu~ allà dalt el sol 
és molt fort) 

2.- Els guió do la descobcrta,tambÓ on tormos misteriasos,ostava escrit ol tro
sos do cartulina que os vuren donar a cada grup d'espies {e nens;l'espia 
i el guarda-espatlles). 

Els diversos temes de la descoberta ostaven classificats en "missL:ns 11 ;hi 
havia les següents: 

- la missió planell hovío d'actuar la primera i hav!a de dur: 

• una postal o dibuix n es veiós el conjunt dol poble 

• un osquoma dels carrers del poble en el quo s 1hi assenyalessin 
els edificis pÚblics més importants:Escola,Ajuntoment,Esglésio, 
Ermitn,Tolòfons ••• 

- la missió viviendu: 

• dibuix de la casa mós bonica i d'uno enrunada 

... quan tos ens es os ten habitades?, quantes no? 

. entornr-so do los raons de l'abandÓ 

- lo missió edificis importants 

• dibui do cGdn un i punts vulnerables per a un ntac 

habitants do cada un 

- missiÓ nens; HG.vien de parlar amb els ne.-s i 1 entoror-se de: 

qu8 ostudiaven 
en que trebnllnven 
a què jugaven 
jugar amb ells si hi tenien un lloc 

- la missió personatges importants havia de parlar amb l'Alcalde,el 
Metge,el mossèn, la Telefonista i enterar-se respectivament de: 

• 1 1-ostructur;:;;ció dol monicipi 
les malalties més freqüents, ols problemes d'atenció 

• etc.etc., 

- la missió camp: 

observar ol plantat jels camps 
• mostres d'herbes dels carrers 
• observar la vogotaciÓ circumdant 

- la missió botigues 

quina mona do comerços hi 
' • què es ol que es ven mos 

• d'on s 1 nbnsteixon 

- missiÓ transports: 

ha en el poble 

com se fo por orribar al poble 
• correu 
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3.- G~ups:en realitat aro un Únic grup de 20 nens que es repartíen en tres grans 

grups: 

- el grup que estudiava quin era el lloc més adeqüat per o atacar el 

poble: 

- missió planell (e nens) 

- missió vivendn ( id. ) 

- missió edificis oficials ( 4 nens) 

- el grup quo estudiava la gent que viu en el poble: 

- missió camp: 2 nens 

- missiÓ botigues: 2 nens 
. . ' - m~ss~o transport : 2 nens 

- el grup que veia amb quÍ caldrÍa tractar un cop conquistat ol poble: 

- mestre i metge ( 2 ren 

olcolde,mossàn i telefonista (2 nens) 

- els nens del poble : 2 nens 

3§ fasc.-REALITZACI~' 

Al matí,un cop llevats,varen preparar el materials i es varen reunir 

amb els monitors per a repartir-se les diverses tosques: 

- els més petits es varen fer carrac de buscar ol lloc per on atacar 

el poble (6-8 anys) 

els mitjans (8-10 anys) varen dedicar-se o veure quÍ viu en el poble 

- ols mós grans {10-11cnys) 

Varen marxar i, després de dinar,vnren posar-se o lo foinc por· a t~rnar 

cap al tord. 

4• fase:REFLEXIÓ I MADURACIÓ 

L'endemñ al matí varen anar o banyar-se i,a la torda,voren preparar l'in

forme que,al vespre, havien de comunicar o tota lo resta del consell de la tribu: 

-lo missió d'atac va dibuixar en un gr paper mural el planell del 

poble, la situació cJels llocs importants, els edificis bonics, etc. 

ols altres grups veren escriure les seves conclusions on uns grans 
11 papires11 que havien de llegir 

Va començar la vetllada enganxant al mur~! a lo paret i fent ols petits 

una dramatitzaciÓ en que representaven el poble.E~s mitjans varen fepresentar el 

tipus de vida que fa la gent a Burg.Els més grans varen explicar el que havíen par

lat amb cada nautoritat11 .Per fÍ,ol capdill va resumir tota la feina. 
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EL NOSTRE COffiENTARI 

Abans de continuar,cal dir que l'explicaciÓ que hom fet d1 aquesta desco
berta ignora algunes Je les r¿llos que va tenir:la realitat no va esser tan acabada. 

I ara,algunes sugerències per a fer-ne una crítica: 

1.- s/.la sensibilitazació: 

- quG opines d'uno sensibilització imaginada pols monitors? 

qui nos goranti DS té de corrospondre a· ,b els interessos dels nens? 

- qué opines de sensibilitzar a partir de problemes bél.lics? 

- qué opines dol fot do que un monitor sigui 11el gran cobdill'1? 

i Je que els altres monitors siguin els seus ajudants? 

- quin ressò creus que pot trobar una sensibilització com la que es 
va roolitzar en aquest cos: 

- en infants de 6 o 9 anys ? 

- en infnn.ts de 9 a 12 anys ? 

- en nois i noies de 12 a 14 anys ? 

2.- s/.ln prepnració: 

- qué opines d 1 un t(~pnrtiment de tcsques fet pels l]lOnitors? 

quines gnrnntíos té de correspondre a la manera que tonen els infnnts 
de captnr lo realitat ? 

- es pot resoldre d'alguna altra manera aquest problema ? 

quó súgeriries? 

- qué opines del fnlscj:Jruont que es va fer do la utilitnt rGal dels 

mnterials quo ho vien de dur 8ls no ns i del nom quo so 1 ls donava? 

3.- s/. la ronlitznció: 

- qué opines de l'horari seguit? 

- qué et semblo que,en realitat, varen for els nens quan es varen trobat 
a Burg? (pensa-ho veient les diferents missiJns quo se'ls vares en
comanar i l'edat a que es va encarregar cada missió) 

-creus que un planteig com el que se'ls va fer els interessava? 
per qué si ?,o per qué no ? 

4.- s/. la reflexiÓ o moduroci6: 

ol comjunt J 1 octivitats proposades por a la maduraciÓ:ora suficWont
ment intoressont por a nens d'aquesta Edat ? 

- ara uno crido a ro-crear ol que havien vist o una manera de deixar-los 
explicar nom8s algunes coses ? 

- hi havi8 uno o::JaptaciÓ real entre l'activitat do moJuració p!Voposadn 
i l'edat mental dols nens ? 
en quin cos sí ?,on quin cos no ?,per qué ? 



.- I Escola D1Estiu Alexandre Galí 
Alg¡.mes idees del llibre 11Ciêncies Humanes i F.i.losofia" de L,¡cien Goldman 

LA INVESTIGACIO EN LES CIENCIES HUMANES 
-Una inv~stigació històrica-social científica sempno parteix d 1una filosofia do

termi:ncinl : una concepció del m6n i de 1 'home • 
• no per aixb és forçosament doctrinària • 
• el resul ta:'t de la investigació ha de servir per reVisar aquests 

absoluts 
-un estudi social_ ha de ser histèric~ 

• cal estudiar socialment la. història de qualsevol tipus de fets 
• cal interpretar històricament cada fet social 

-Una investig9.ci6 històrica o social qu.:; estudia societats i situacions dife-
rents de la nostra 

• no podem buscar-hi formes ni mêtodes 
no serveixen en ol nostre context social 

.on aquest tipus d'estudi hi hom do buscar actituds fonamentals 
do les persones i dols grups en vors ols valors, la comunitat, 
1 1uni.vcrs, la cultura, etc. 

- Una investigació social o històrica intc!J?rota la significaci6 quo té por nosal
tres ol fot quo estudia. 
-L'estudi objectiu no fonamenta oll tot sol cap judici do valor 

pot apoiar-lo o contradir-lo 
-Una ideologia (o judici do valor) ós superior a tma altra quan ós capaç do 

• _comprendre-la i explicar-la posant do manifest la seva infras -
i:.:-JJ.,)tura, i ori tica:r-la. 

-En los ci~ncios socials només ós veritat allò quo ós complot, cal tenir en comp
t o tots ols aspectes, teta visi6 parcial amaga falsedat. 

'l'!lE1'S ESSENCIALS DE LA SOCINJ'AT 

-La Història social està estretament lligada als fets polítics i econòmics-o 
-Totes les realitas entorn do l 1home s'influeixen entre elles • 

• el factOr oconbmic és un determinant molt fort do la vida so-. 
cial. 

-La classe social ós ol grup essencial de la vida social 
-Una classe social ve definida por: 

.la funció quo ocupen on la producció 
• relació amb los al tres classes · 
• la concepció dol mon a la. cpal tendeix i quo va madurant a 

mos ura quo s'apropa al sou màxim do consciència possible. 
-El màxim do conscibncia possible d'una classe constitueix una concepció dol món 

quo s 1oxprossa por 1 1art, la literatura, la religió, la filosofia, etc. 
-Los formes do cadascuna dc los exprossiona humanes ( art, religió filosofia, otc.) 

assoleixen la seva plenitud (una tondancia o ostil) amb ol màxim dc consciòncia 
do la classe a la qual roprosonton~ 

• quan una clas sc assoleix ol sou màxim do consciòncia possible 
troba los formes literàries, filosbfiquos, otc. mós madures i 
adequades por expressar la seva concepció del món~ 

-Hi ha fots idcolbgics i culturals quo no dcsaparbi:x:on juntament amb la circums
fà:ncia social quo els ha provocat; perduren i influeixen on la nova circums$cia 
\Por frenar-la) 
·-Los expressions humanes no qpodon estrictament lligades a l'estructura social
oconbmicat autonomia relativa. 

no n'estan mai deslligades. 
-Autonomia relativa: cada forma d'expressió humana evoluciona i os desenvolupa 

• busca. la seva forma. mós complotat f§gial 
• busca la seva forma mós coherent: 1 · ca 

ALGUNS INTERRCGANTS 
-La "idcnhtat parcial entre· el sub jocto i 1 1objocto" quo Goldman atribueix on 
general als estudis socials, caldria vouro quò vol dir on ol oas do l'oduoaci6. 

-Parla d' 11autonomia relativa" dols 
sabc r quò vol dir aixb on ol cas dc 

fots culturals 
l'·oducació, si 

i formes d 1cxprossi6; caldrin 
6s quo n'hi ha. 

-Totos los manifestacions culturals s6n l'expressió do la consciòncia d'una classe; 
caldria estudiar l•cnsonyamcnt dos d'aquest punt do vista. 



' ., 
Escola D'Estiu Alexandre Galí 

·,-41gunes idees del llibre "Ciênoies Humanes i Filosofia" de LJ.cien Gold.man 

\:.A INVESTIGACIO EN LES CIENCIES HUMANES 

\
, -Un.:> investigació hista:ioa.-social. científica sempne parteix d'una filosofia do
'-_Jcrm;'h~'\ ~ una concepcJ.6 del m6n l. de l'home. 

·- o no per aixb és forçosament doctrinària • 
• el resul tmt de la investigació ha de servir per revisar aquests 

absoluts 
-Un estudi social_ha de ser histbric~ 

• cal estudiar socialment la història de qualsevol tipus de fets 
• cal interpretar històrica.ment cada fet social 

-Una investig?ci6 històrica o social qu.:: estudia societats i situacions dife-
rents de la nostra 

• no podem buscar-hi formes ni mêtodes 
no serveixen en ol nostre context social 

.on aquest tipus d'estudi hi hom de buscar actituds fonamentals 
do les persones i dols grups en vers ols valors, la comunitat, 
1 1univorst la cultura, etc. 

- Una invostigació social o histbrica interpreta la significaoiÇ, quo t6 por nosal
tres ol fot que estudia. 
-L 1ostudi objectiu no fonamenta oll tot sol cap judici do valor 

pot apoiar-lo o contradir-lo 
-Una ideologia (o judici do valor) ós superior a una altra quan ós capaç do 

•. ~ornprendro:-la ~ ~xplicar-la posant do manifest la seva inf'ras -
·~::1<.-Ytura, l. crJ. tJ.oar-la. 

-En los ciffilcios soCiii"ls només ós vori tat allb quo ós complot, cal tenir en comp
t o tots els aspectes, tota Visió parcial amaga falsedat. 

TREl'S ESSENCIALS DE LA SOGIE:rAT 

-La Histbria social està estretament lligada als fets polítics i econbmi.ca: 
-Totes les realitas entorn do l'home s'influeixen entre elles • 

• el factÒr oconbmic és un determinant molt fort do la vida so
cial. 

-La classe social ós el grup essencial do la vida social 
-una classo social ve definida por: 

.la f\mció quo ocupen on la producció 
• relació amb los al tros classes 
• la copoopci6 dol mon a la qual tendeix i quo va madurant a 

mos ura quo s'apropa al sou màxim dc consciència possible. 
-El màxim de consciència possible d'una classe constitueix una concepció dol món 

quo s 1oxprossa por 1 1art, la literatura, la religió, la filosofia, etc. 
-Los formes do cadascuna. do los oxprossionn humanes ( art, religió filosofia, otc.) 

assoleixen la seva plenitud (una tond~ncia o estil) amb ol màxim dc consciòncia 
do la classe a la qual roprosonton • 

• quan una clas so assoleix ol sou màxim de· consciència possible 
troba los formes literàries, filosbfiqucs, etc. m6s madures i 
adequades por oxprossar la seva concepció dol mónc 

-Hi ba fots idoolbgics i culturals quo no dosaparòi.xon jtmtamont amb la circu.m.s¡
l'&l.cia social quo ols ba provocat; perduren i influeixen on la nova circumstAncia 
\por fi'onar-ln) 
·-Los expressions humanes no qpodon ostriotamont lligades a l'estructura social
cconbm.i.caJ autonomia relativa. 

no n'estan mai deslligades. 
-Autonomia rolntiva: cada forma d'expressió humana evoluciona i os dosonvolupa 

.busca la seva forma més complota: global 
• busca la sova forma més coherent: lbgica 

ALGUNS INTEilROOANTS 
-La "idont~tat parcial entro ol sub jecto i l'objocto11 qua Goldman atribueix on 
general als estudis socials, caldria vouro quò vol dir on ol ens do 1 1oducaci6. 

-Parla d 1 11autonomia rola.tiva" dols fots culturals 
sabo r quò vol dir aixb on ol cas do 1'-oducació, si 

i formes d 1 expressió; calaria 
6s quo n'hi ha. 

~otos los rnk.uifostacions culturals són l'expressió do la consciència d'una classe~ 
caldria estudiar l 1onsonyamont dos d'aquest punt do vista. 


