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~~D a~s

6-7 anys, els nens i les

nenes~

Ja han après a no interf erir-s e en els jocs i en les activ itats
dels altres .
• Estan acaba nt de super ar una fase en què els grups es fan i es
desfan contin uamen t, i comen cen a mante nir una compo sició més
estab le.

També, estan acaban t· de super ar les formes més clares d 1 egoce ntrisme intr:ü.leotu.al~ ja no jugue1:1 d'una forma pa.ral .lela, sinó
que s •esfor cen per integ rar el joc o activ itat col. lectiv a.
Sol observ ar-se una tendèn cia a assoc iar-se que topa amb dificulta ts perquè encar a·hi ha vestig is d'un fort imper atiu
d'afir mar-se individualment~ d'imp osar-s e.

Això fa que l'adap tació als altres sigui encara força defic ient.
I és lògic pe~què no s'ha fet del tot ol "";)as de l'egoc entris me
ala
coope rac16,

Aques t pas és el punt centra l d'unes noves formes de relaci 6 que estan comen çant a const ituir- se. En efecte r la supera ció de l'egoc entrisme intel. lectu al (1) perme trà l'esta blime nt d'unes relaci ons b<J.sades en la recip rocita t. Però~ i això és molt impor tant,
tència d'Ulles tempt atives de relaci ó és impre scindi ble perquè l'exis
pugui
donar-se la supera ció del pensam ent egocè ntric.
( 1 ) Això té

un.D. relaci ó estre ta aJru l'o.dquisic ió de la rever sibili tat. Adone uvos que la capac itat de fer l'oper ació
de la rever sibili tat implic a la capacitat de ponar -se en el lloc de l'nltr e.

Entre els 7 i els_9

ffil][§ ~

els nens i los

nenes~

Es fixen en els jocs dels infan ts més grans i s'adon en que són
jocs re~1latsj és a dir~ que es juguen seguin t una única pauta
accep tada per tots els jugo.d ors.
Aques t fet els duu a aTh~r const atant la neces sitat de posar- so
tots en un únic punt de vista comrl.
Això no es fa sense dificu ltats, sobre tot en la mesur a que preval un desig d 1 imitac ió dels grans i a ne els exemp les d 1 aq_uestn
s6n divers os.
~
Simul tàniam ent, la progr essiva adqui sició de la rever sibili
els perme t d'ana r esdev enint capaço s de posar -se en el lloc tat
dels
al tres·, --de compr endre el seu punt de vista i les seves intenc
ions.
Aques t procés Gs a lo base d una progr essiva socia litzac
nal i d'una paula tina const itució dels grups. En efecte , i6la perso
millo
compr ensió dels al tres fa que es vagin forma nt subgru ps de pocs r
membres a l'inte rior dels quals les relaci ons són verita blmen t
recípr oques ..
1

•

• I, contempla nt el conju..Ylt del Grup, es veu que comencen a emergir
autèntics lideratge s basats en lt:do.ptab ilitat personal? el sentit
de justícia i de cooperació i la capacitat de contribui r a l 1 organitzaci6 de les activitat s.

En els grups mixtes (cas de la coeducació )$ comença a obsel~r-se
un moviment de distanciac ió entre nens i nenes. A sis anys i abans,
juguen junts sense problemes , ara comencen a jugar separats i
aquest fenomen tendirà a accentuar -se.
En general~ les r:enes tendiran més n. G.I1:.o;.r cap nls nens, que no

pas aquests cap a elles.

Entre

e~~
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els
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anys

1

ols nens i les nenes:

Han assolit, normalmcn t 1 la noció que cal respectar les regles
del joc.
Aquestes regles, però~ jn no se'ls presenten com unes veritats
eternes i intocable s -ol que era típic de l'oto.pa precedent - sinó
que les entellGn progressiv ament com el resultat d 1un ncord entr0
els membres del grup de joc o d 1 activi tat.
Vorsembln ntment, aquest procés ós atribulble als conflictes concrets que es presenten cada vegada que es troben diversos maneroz
de practicar un joc.
Aquest pas és molt importnnt perquè suposa un trencamen t definitiu.
amb la heteronomi H moral de l'oto.pa en què los regles vonion de
fora èl.e .l'infant o del gru_p -regles apreses dels pares o dels coEJ-~
panys mós grans-. En contrapar tida, i justament per ef0cte cl.e l' ''X-psriència de la cociJerució ; va naixent uno. autonomia moral 9 una
capacitat pEJr n generar pers.Jnalm nt i col.lectiv ament los nor"!!!os.
Es aillxí que pot

establll~-so

etapa d'egocentr isme
- etapa do cooporaci6

un pcral.lal aparentme nt paraèoxal :

.....

heteronom ia o depondGnci n. moro.2.

.....

autonomia moral,

i quo pot afirmar-se que lu coop0raci6 (operaci6 conjunt~) és la
clau del pas dc la dependènc ia n l' autonomi-:::. do la monil infant:'~1,

En el si dols grups va cpnreixent el ropnrtime nt de t2.squos o fun-cions complexes entr0 Eüs diversos membres. Cap als 11 anys 1 po:::10.~:_
veure's on alguns grups veritable s ospocinli stos.
Contempla nt l'estructu ro. dols crups 1 os vcuon 9 en gcn.:;ral·, més
travats que els de l'etnpa nntçrior~ on ol sentit següent:
abans dels 9 anys hi ha una preponder ància dels subgrur;s pol'
damunt do ln cohesió globnl dol grup
cap als 9-1 O anys 1 1 'estructur a del gru:r és més unificada :
grup forma un tot per damunt do l'oxistcno ia de subgrups.

01

- cap als 10-11 anys, ols su.bgrups quo puguin apnrGixer solen
ser explicable s pol quo dèiem abans do l'especie. litznci6 i
per los afinitats que se'n deriven.

•
De tot es nta!lEJrcs ~ so.l for une s pre cis
ion s ref eri des al sex e doJ .s
com pon ents do1 gru p:
• En ols gru_ps do noi s ós on es
dón a més clar 2.ll lent ol quo a::o.bo:::n
d'e xpo sar .

En ols grc..ps do ::..~.r;ios sol en tro bar
tan t unn mo.::w.r coh esi ó glo bal - en -s'h i més sub gru ps -i pol '
cia ns són més int ons os, emo cio nal ol si dol s qua ls les rcla -·
mo nt complexos~ exc loe nts •
• En els gru ps mix tes s 'ac cen tua
sep o.ro ció noi es/ noi s i es
pot veure~ p?;r oon r)8. raci ó, g.ue lo.
les
dom inn. nts? ton~:m :¡_na mn jor 1nf luè noi es que pod ríem arwmcnn::::nci a sob ro les sev es compJ.llJG:.:
que ols lid ers del s noi s sob re aqu
est s.
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