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~~D a~s 6-7 anys, els nens i les nenes~ 

Ja han après a no interferir-se en els jocs i en les activitats dels altres . 

• Estan acabant de superar una fase en què els grups es fan i es desfan continuament, i comencen a mantenir una composició més estable. 

També, estan acabant· de superar les formes més clares d 1 egocentrisme intr:ü.leotu.al~ ja no jugue1:1 d'una forma pa.ral.lela, sinó que s •esforcen per integrar el joc o activitat col. lectiva. 

Sol observar-se una tendència a associar-se que topa amb dificultats perquè encara·hi ha vestigis d'un fort imperatiu d'afirmar-se individualment~ d'imposar-se. 

Això 
I és 
ala 

fa que l'adaptació als altres sigui 
lògic pe~què no s'ha fet del tot ol 
cooperac16, 

encara força deficient. 
"";)as de l'egocentrisme 

Aquest pas és el punt central d'unes noves formes de relaci6 que estan començant a constituir-se. En efecter la superació de l'egocentrisme intel.lectual (1) permetrà l'establiment d'unes relacions b<J.sades en la reciprocitat. Però~ i això és molt important, l'existència d'Ulles temptatives de relació és imprescindible perquè pugui donar-se la superació del pensament egocèntric. 

• 

( 1 ) Això té un.D. relació estreta aJru l'o.d
quisició de la reversibilitat. Adoneu
vos que la capacitat de fer l'operació 
de la reversibilitat implica la capa
citat de ponar-se en el lloc de l'nltre. 

Entre els 7 i els_9 ffil][§ ~ els nens i los nenes~ 

Es fixen en els jocs dels infants més grans i s'adonen que són jocs re~1latsj és a dir~ que es juguen seguint una única pauta acceptada per tots els jugo.dors. 

Aquest fet els duu a aTh~r constatant la necessitat de posar-so tots en un únic punt de vista comrl. 

Això no es fa sense dificultats, sobretot en la mesura que preval un desig d 1 imitació dels grans i a ne els exemples d 1 aq_uestn s6n diversos. ~ 

Simultàniament, la progressiva adquisició de la reversibilitat els permet d'anar esdevenint capaços de posar-se en el lloc dels al tres·, --de comprendre el seu punt de vista i les seves intencions. 
Aquest procés Gs a lo base d 1 una progressiva socialitzaci6 personal i d'una paulatina constitució dels grups. En efecte, la millor comprensió dels al tres fa que es vagin formant subgrups de pocs membres a l'interior dels quals les relacions són veritablment recíproques .. 



• 

• I, contemplant el conju..Ylt del Grup, es veu que comencen a emergir 
autèntics lideratges basats en lt:do.ptabilitat personal? el sentit 
de justícia i de cooperació i la capacitat de contribuir a l 1 orga
nitzaci6 de les activitats. 

En els grups mixtes (cas de la coeducació)$ comença a obsel~r-se 
un moviment de distanciació 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~~ i els 1~ anys 1 ols nens i les nenes: 

Han assolit, normalmcnt 1 la noció que cal respectar les regles 
del joc. 

Aquestes regles, però~ jn no se'ls presenten com unes veritats 
eternes i intocables -ol que era típic de l'oto.pa precedent- sinó 
que les entellGn progressivament com el resultat d 1un ncord entr0 
els membres del grup de joc o d 1activi tat. 

Vorsemblnntment, aquest procés ós atribulble als conflictes con
crets que es presenten cada vegada que es troben diversos maneroz 
de practicar un joc. 

Aquest pas és molt importnnt perquè suposa un trencament definitiu. 
amb la heteronomiH 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 contrapartida, i justament per ef0cte cl.e l' ''X-
psriència de la cociJerució; va naixent uno. autonomia moral 9 una 
capacitat pEJr n generar pers.Jnalmnt i col.lectivament los nor"!!!os. 

Es aillxí que pot establll~-so un pcral.lal aparentment paraèoxal: 

etapa d'egocentrisme 

- etapa do cooporaci6 

..... 

..... 
heteronomia o depondGncin. moro.2. 

autonomia moral, 

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

En el si dols grups va cpnreixent el ropnrtiment de t2.squos o fun-
cions complexes entr0 Eüs diversos membres. Cap als 11 anys 1 po:::10.~:_ 
veure's on alguns grups veritables ospocinlistos. 

Contemplant l'estructuro. 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 preponderància dels subgrur;s pol' 
damunt do ln cohesió globnl dol grup 

cap als 9-1 O anys 1 1 'estructura del gru:r és més unificada: 01 
grup forma un tot per damunt do l'oxistcnoia de subgrups. 

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



De totes nta!lEJrcs ~ so.l for unes precisions referides al sexe doJ.s components do1 grup: 

• En ols gru_ps do nois ós on es dóna més clar2.lllent ol quo a::o.bo:::n d'exposar. 

En ols grc..ps do ::..~.r;ios solen trobar-s'hi més subgrups -i pol' tant unn mo.::w.r cohesió global- en ol si dols quals les rcla-· cians són més intonsos, emocionalmont complexos~ excloents • 
• En els grups mixtes s 'accentua lo. sepo.roció noies/nois i es pot veure~ p?;r oonr)8.ració, g.ue les noies que podríem arwmcnn::::dominn.nts? ton~:m :¡_na mnjor 1nfluència sobro les seves compJ.llJG:.: que ols liders dels nois sobre aquests. 

Esquema de re.fcl~ènc in por a reflexionar sobre els grnps d 1 i."l:fcntc 
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