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ACCIONS, OPERACIONS I EHPRESES

L'objectiu d'e.quest Document és el de
reflexionar progressivame nt sobre les
qüestions següents:

1-2. Valoració del paper del joc i de
l'empresa en el conjunt de l-1 escoltisme.
3-4-5. Dades psicològiques que permetin
plantej.ar-se les Accions dols
Llobatons/Da ines, les Operacions
dels Ràngers/Noies Guies i les
Empreses dels Pioners/Cara vel.les.
Treball d' une·s conclusions ncbre

aquestes dades.
6. Possible debat de conjunt a nivell
d' .r.grupament ~
Les reflexions que hi ha en el Document
no són definitives. Han estat pensades
com a base pe-rquè tothom pugui contribuir a precisar-les.
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QUAN A L'ESC OLTI SME NO ES PARLAVA D'EM PRES
ES

Fins fa poc m6s de deu_ an~:.::.._: __!:_: . ~~_::.?]:ti_ê!!LG..
. _e_s_. ;j.ugava-o
-~-- ·------

Els Llob aton s -sup osem -ho- vivi en imme rsos en el
món màgi c del
llib re de la Jungl~, i juga ven sens e inte rrup ció
el cicl e imagina tiu del cont e.
De Ràng ers i Pion ers no n'hi havi a. Ales hore s hi
havi a els
1
'Min yons ", que tamb é juga ven. Juga ven un; mena
dc jocs que ara
ens semb larie n una mica estra nys, per~ que els
serv ien per a
è.esa fiar uns risc s, per a dese nvol upar unes habi
litò. ts, per a
posa r a prov a el seu trem p, per a pare ndre a ajud
ar els altr es
i a coop erar.
Ales hore s, 1 1 esco ltism e era un joc mclt seri ós.
Era un joc -dir igit pels Caps i basa t en una expe
riên cia de molt s
anys. _ ÀUto rs tan poc sosp .itosc -s c~d.iLJlàaqJJ§
.L.!,_f~diE,~Bd
~üblic reco neix emen t del
deut e que la reno vaci ó esco lar
té enve rs l'esc oltis me. En la seva obra "Hac
ia una peda gogi a
del sigl a XX 11 1 prec isam ent en el capí tol on inte
nten expl icar
les hipò tesis sobr e les qual s es basa la pedn gogi
a inst ituc iona l
que prop osen , cite n el segü ent:
"El nên nece ssita t, per a soci alitz ar-s e, pren dre
recolz amen t en un medi més neut re (que el de la famí
lia) , en el qual s0'l pren gui serio same nt i en
què
tind rà dret a la inic iativ a, al risc calc ulat i
a
la proe sa.o ..
• • • El joc dels esco ltes no ês com el "rec reo 11
esco -

lar, una acti vita t marg inal. Jugu en esse ncia lmen
t a
teni r la sava edat , cosa que els perm esa en el
marc
arti fici aL .. '1 •
Gràc ies a Dêu, no tot eren lloa nces .
Tamb~

hi hagu ê criti que s i la nece ssàr ia, inev itab le,
renovaci6~
els "Min yons " (d'on ze a setz e anys ) es desd obla
ren en Ràng ers i
Pion ers, els Pion ers come nçare n a plan ejar i dur
a term e Emp reses o
Ving ué la crít ica a l'au tori taris me, a la mili
tarit zaci ó, a l'abú s
que repr esen tava la unif orm itat del carn et de prov
es, etc.

•
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Es cercaran noves formes perquê els ncís puguin protagonitzar
la seva activitat: cero que semblava que les empreses dels Pioners funcionaven, nasqueren l~s empreses mitjanes (per als
Ràngers) i les petites (per als Llobatons).
Pels motius que sigui# no hem pas de fer ln critica de ningú,
ln paraula va anar prenent el lloc èe 1 1 acci6. Els nois passaven més estones asseguts a les cadires que no pas jugant, o fent.

2. QUAN A L' ESCOLTISHE HOM NO SAP COM PARLAR DE LES El'& RESES

Actualment hi ha en les trobades de Caps un sentiment de malestar que pet resumir-se en frases com: "no estem fent res 1 no
11

eduquem";

'no hi ha manera que els nois

1

dre projectes",

0s

11

decideixin a empren-

o. a

Els Llobatons no se'n surt_en de planejar una acci6 ir menys encara, de dur-la n terme dur3nt un temps prol.longat.
Els Ràngers s6n capaços de pensar els projectes mês inversemblants, per~ no en duen quasi cap a. L;:l pràctica.
Als Pioners els costa mas se. d' nixecnr-se éle 1.'.! cadira. I quan els
uns estan disposats a fer-ho, els altres s'hi arr~pen més fort.
nPer quê discutir què faremf si ja fa anys que ens ho feu fer i
nc ens en sortim? 1' .
Amb totes aquestes situacions, hi ha Caps que es veuen sovint
forçats a prendre una p~rt de la iniciativa en les activitats
de la Unitat; i ho fan amb recança, co~ si estiguessin jugant
una mala passada als nois. Dubten de si la seva iniciativa és
una coacci6 o un ajut; no saben fins a quin punt han d'emp~nyer
els nois a executar allò que han decidit, els costa decidir-se
a forçar una critica a fons dG: la vida de la Unitat.

Per a abordar tots aquests problemes, problemes molt importants
perquê afecten a 1 1 activitat que fan els nois a l'escoltisme,
proposem unes hipòtesis i oferim una informació que serveixi
per a debatre-les i arribar a unes conclusions.

,

•

Hipò tesis
la. Ss impo rtant crue l'esc oltis me ofer eixi als nois
poss ibili tats
de cana litza r la seva acció "
2a •. Es impo rtant que aque sta acció sigu i r dins de les
poss ibili tats
de cada edat~ una acció autog estio nada .
3a~

A travê s de l'exe rcici d'una acti vita t autog estio nada
, els
nois poden fer l'apr enen tatge de~
defin~r

proje ctes col.l ectiv amen t
treb allar en equip
desc obrir l'exi gènc ia per part dels altre s (dels igua
ls)
exer cir la críti ca d'all ò que s'ha visc ut.
4a. Aque st apren entat ge no~és serà poss ible si es fa
d'una forma
grad ual, fent a cada edat allò que es pot fer i •••
Sa. : •• si es fa a part ir de la vida real ·del gi"up .
Amb aque sta darre ra hipò tesi intro duïm un elem ent nou
en els plan tejam ents que ens havíe m anat fent fins ara: la vida
del grup .
Al cau s'hi va a reuni ons o a fer cose s, però , S 1 hi
va a viure ?
S'hi pot estar ?
El cau és en algun moment un lluc dispo nible per als
nois i lliur e
d'exi gè.nc ies? Es una casa dels nois? Es una cova? una
caban a? un
vaix ell? una "boit e"? un talle r?
Al full segü ent hi troba reu aques~es hipò tesis més expl
icita des i
un espa i per a disc utir- les i anotar·~ hi conc lusio ns.
Infor maci ó
Més enda vant, en aque st mate ix Docu ment, hi ha infor
maci ó de tipus
psico lògic sobre la capa citat de conc ebre proje ctes,
èialo gar, coope_ra r, etc i el tipus d~" inter esso s dels. nois de. . cada
Bran ca.
e

Aque sta infor maci ó ha esta t prep arada per a ajud ar a
una refle xió
sobre les poss ibili tats i els lí~its de les empr eses
a cada Bran ca.

.·-
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Es impo rtant que l 1 esco ltism e
ofer eixi als nois unes poss ibilit ats de cana litza r la seva activ itat (de ''juga r a tenir la seva edat' ¡).
S"'o no?

De quina mane ra?

Corn sabem si l'enc ertem ?

i

¡---···~·--.

'

···-- ----- - ----

Es impo !"tun t qüe l'act ivita t
dels· nois sigu i f dins de les

poss ibili tats de cada edat ,
una activ itat autog estio nada ?
sí o no:'

Què volem dir amb això d'au togestionad~~?

Corn sabem quins són els

límit s?
'--------~--------------

-

A travé s de l'exe rcic i d'una

activ itat amb una certa qualitat 1 els nois fan l 1 aprenenta tge de la vida col.l ectiva, del treb all en equip ,
de l'exi gènc ia; de lacr ítica.
Sí o no?

Quin a qual itat és desi tjabl e?

Com ho comp rovem ?
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OPINIO

cop~

Sí o no?
Tenim exp eri ènc ia del per jud ici que com por ta el for çar exces siv am ent les cos es?

(Pe r a acl ari r-s e més sob re
aqu est a qüe stió , cal drà lle gir la inf orm aci ó psi col ògi ca
ref ere nt a cad a eda t).

--- -··· ·-- --- --- --

-- -- -- - - - -

Aques·:: apr ene nta tge es fa a

pa rti r de la vid a rea l del
gru p, no de les sobre~irnpo
sic ion s d'u na est ruc tur a.
Sí o no?

Tenim exp eri ènc ia è'h ave r vis cut amb els nen s?,
d'h ave r-lo s dei xat est ar?
En sur ten pro jec tes o no?
Què en sur t?

---------

- ------j
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La informació que segueix pretén presentar, per a cada--Branca 1
aquells aspectes de la psicologia dels nens. que tnene una- r-elació amb el problem_a d'engegar· i realitzar accions 1 operacions
i

ei!J.preses~

Hem triat els aspectes següents•
- la sociabilitat, és a dir, quin tipus de relacions poden establir amb els seus companys, fins a quin punt són capaços
de col.labotar-h i.

- la intel.lig~ncia, és a dir, aquells factcrs de la intcl.ligência que els permetran de concebre, imaginar, planejar i
organitzar projectes d'activitat.
- el tipus característic d 1 esplai més propi de l'edat.
Abans d'exposar-ho; volem fer una consideració.

Els nens evolucionen. Canvien ràpidament.
Això vol dir que cal entendre la informació que llegireu situant-la en un procês de canvi.
En aquests fulls no s'hi diu: "Els nens d'aquesta edat són
d'aquesta manera ~ S.in6: "Els nens d 1 aquesta edat estan fent
aquest procés'1 •
11

Es important entandre-ho d-' aqw"?.nta manera perquê· el paper del
Cap és el d'impulsar el procés.

3. LLOBATONS-DAINES
3.1 Aspectes de la sociabilitat
Els més petits (7 anys) tot just comencen a saber jugar junts
al mateix joc. Fins als 9 anys no solen ésser- veritablemen t capaços de posar-se d'acord sobre un~s regles fixes i comunes
per a tots. Adoneu-vos de la ir.lportància que té el fet de
l'acord per a l'organitzaci 6 fornal _d 1 una acció.
La reciprocitat, és a dir, la capacitat de posar-se en el punt
de vista dels altres, de comprendre~ls i ·¿9 dialogar sobre
aquesta base, és una conquesta que té lloc al llarg d'aquest
perfode.

-B3.2 Aspecte s intal.l ectual s
El pensam ent resta limita t a les coses concret es_ i ;;,_ l 1 evocac i6

{record ) que se'n pot fer. No hi ha pensam ent abstrac te o construit al marge de les coses concre tes 1 records o experiÈ ncies
viscude s. Aquest fet imposa una limitac ió importa nt a l'hora de
planeja r accions~ els nens no poden conceb re pràctica~ent formes
d 1 organi tzaci6 que no hagin experim entat prèviam ent.
D'altra banda, els nens i les nenes tenen dificu ltats en:
- Pensar a partir d 1 hipòte sis, d'abstr accion s {per exempl e:
quê passar ia si~ .. ).
- Preveu re o anticip ar-se en el temps.
Organi tzar-se socialm ent basant -se en paraule s i explica cions,
3.3 Aspecte s caract erístic s de l'activ itat d'espla i

En els jocs hi ha encara un gust per la imitaci 6 1 repetic ió i
represe ntaGió de situaci ons reals o fantàst iques. I això confer ma molts dels jocs espont anis, que -encara s6n una bona part dels
que es fan.
Comença una forta afecció per aprend re jocs amb regles. El joc
regula t ês una conque sta d'aque sta edat. Solen donar argume nt
al joc: l'argum ent és el complem ent d 1 imagin aci6 que donen al
joc de regles; per exemple~ poden j11gar a bales imagin ant una
batalla .
3.4 Qliestio ns a discut ir sobre les accions
Donat que els

nens~

Tenen encara dificu ltats per a
els seus punts dE'. vista,

relaciQnar~se

i

coordin ar

- dispose n d~una intel.l igènci a poc apta per a preveu re, organitza r, etc.
- juguen abans de pensar -s¡ho, és a dirf tendeix €n, primor dial
ment~ a jugar i, secundà riament ,. a formal itzar el
seu joc.
I donat, també.; que estan aprenen t a supera r aqueste s lirni.ta cions,
és importa nt discut ir les qliestio ns següen ts;

-9la~

Als nens més petits els agraden els jocs d'imitac ió, de simulació, de represen tació, de fabulac1 6o
Quin lloc hem de donar a aquests jocs en la vida de la Unitat?
2a. Un joc imagina tiu -n_inos 7 autos, cowboys, fustes, canyes,
sorra- és jugat espontàn iament fins que arriba un moment que
es deterior a per manca dc regles, per manca de saber què ha
de fer cadascú.

Es convenie nt que els Caps intervin guin en un moment del jec

per ajudar els nenes a trobar un argument

i

posar-lo s a•acord?

Aquesta mena de joc és una acció de curta durada -pot durar
dues hores o una tarda- però molt apassion ant?
3a. Si s~està d'acord amb l'anteri or, això suposa alguns canvis:
- Que al cau hi hagi una ambienta ció, uns estímuls , uns objectes, unes joguines o materia ls que siguin de tots -que poden
.haver estat portats per tots-.
- Que els Caps prenguin cura de preparar aquests aspectes materials i 1 fet àixè'-p deixin fer als nens.
- Que, sobre la base del funciona ment real dels nens; els Caps
estiguin atents a les necessi tats d'organi tzació i de formalització dc les activita ts que snrgeixi n dels probleme s dc
joc quo els nens es vagin trobant; és a dir, que captin
l'ona imagina tiva.
4a~

Als nens més grans els agraden els jocs amb regles, de competició en la qual hi ha un guanyado r i un perdedor -sí senyor!-~
I als petits els agrada imitar aquests jocs dels més grans.
Aquesta mena de jocs organitz ats són molt importan ts per a
la socialit zació.
Quin lloc hem de donar a aquests jocs en la vida de la Unitat?
Han de preparar els Caps jocs d 1 aqucsta mena?

Sa~

Amb tot el que s'ha dit fins ara, no es vol negar que les
accions tenen un valor i una funció educativ a perauê proporcionen una experièn cia ütil per a fer alguns aprenen tatges
propis d'aquest a edat.
Però~

"només d 1 accions viu el Llobat6'1 ?
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6a. Consid erñr si ~otes les Accions han dc partir se~pre del nens
o bé si en moments determ inats dc l'any (per exempl e; de cara
al camp d'estiu }, els Caps poden propos ar accions d'una forma
més dirigid a, tenint en conpte 0ls aspecte s següents~
- Que cal partir de les exig~ncies de la realita t (ja que hem
citat el crn~p d'estiu , és eviden t que cal prepar ar-s'hi ) i
que acosta r els nens a la realita t és ajudar -los.

- Que cal partir també dels interes sos dels nens i ajudar- los
a formul ar-se'ls col.lectivament~

-Que, sovint, és necess ari tenir una part activa en !~orga
nitzaci ó: unn actitud primor dial d 1 escolta r no ha duinhi bir
la nostra iniciat iva, que els néns hi compten .
7a. Quin d'aque sts dos esquem es és més realist a?
A

• Elecció dc

B

l'activ itat
I
I

Començ ar a realitz ar
quelcom .

'
w

I
I
I

Organi tzació

~

'

{,

l
I
l

Organi tzar-se
per a disfru tar-jo
més

'I

o

~
Realitz ació

l
l
l
l

l

w
Parle.r de

'
'/
Revisió

«:-com

ha anat.

+

hi ha revisió critica

*

/,\
I
I
I
I
I
I
I
I
l
l
I
I
I

"'
·~

*

~
·~

~

"

p~

l
l
l
I
I

'}'
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II

La vida de les Unita ts de
Lloba tons/D aines ha de funcionar únicam ent a base
d 1 accion s o no?
Per què?

Hi creiem o no?
Per què?

En quines condic ions hem
dvimp ulsar- les?
Quina partic ipació hem de
tenir- hi els Caps?

CONCLUSIONS
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- - - - ' - - - ----- ----- ----- -QUESTrOA DISCUTIR

OPINIO PERSONAL. CONCLUSIONS

---- --Quin paper atorgu em als jocs
organ itzats -amb regles i
dirig its pels Caps- en la
vida de la Unita t?
Hi creiem o no?

Per què?
En quines condic ions han
de practi car-se ?
Quina partic ipaci6 hem
de tenir- hi els Caps?

Quin paper atorgu em als jocs
d'imag inaci6 i repres entaci ó
en la vida de la Unita t?
Hi creiem o no?

Per

qu~?

Quines condic ions mater ials

podem posar -hi els Caps?
Quina partic ipació hem de
tenir- hi els Caps?

--- --- --
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RANGERS-NOIES GUIES

4.1 AsDectes de la sociabilitat
J.\.

aquesta edat els ncis .i les noies jñ han ;:;.dquirit la cqpaci-

tat d 1 establir relacions rec!.proquos i ig.uali b1.ries amb els

seus companys. Es n dir, la companycnia Ss una conquesta efectiva realitzada durant l'etapa anterior.
La simple com:oanyonia va obrint carni a amistats més profundes,
més individualitzades, basades en el reconeixement del aue
l'altra persona t6 d'espec!fic. Apareix proqressivanent
l'amistat~

Hi ha una preocupació per la regulaci6 dc la vida col.lectiva,
que ja havi2! apar~gut en els Llobatons/Daines més grsns: p·erò
que ara adquireix a pcc a poc una nova dimensió¡ la è.e la recerca d'un estil de vida per al grup. Això obre un camp molt
important a. l 1 acci6 educativa.
4.2 Aspectes intel.lectuals
Comença la consclidaci6 de les possibilite:.ts de pensar en abstracte i d'una forma l~gica. L'única limitació prov6 de la
manca d'experiència en compac'.ci6 amb els més grans.
El pn>grés del pensament ês una font èc satisfacció personal ..
Podria dir-se qu~ va apareixent un gust Dc::r :•parlar per parlar'' que és un reflex de l'activitat fins a cert punt gratuïta
del pensament.

D'altra ."!Janda, l'aparició del nensament abstracte permet la superació d'algunes de les dificultats citaêes ouan parlàvem dels
Llobatons 7 és a dir: preveure i anticipar el tempsr organitzarse col.lectivamcnt; rartir d)explicacions i discussions a més
a més de !~experiència viscuda o recordada.
4.3 Aspectes característics de l 1 activitat d 1 esplai
S'afenna 1 i rn6s tard s 1 abandona, l'afecc-ió oels jocs amb reqlcs
que havia aparegut en l'etapa Llobatons/Daines.
Les regles dels jocs són fàcilment modificades per un acord
entre els participants. La recerca de noves formes de jugar o
de variar un joc conegut, sol partir d'hipòtesis aportades per

-14-

algun membre del grup i valorad es pels companys abans d'êsse r
accepta des.
Tendeix en a Bxplor ar possib les, a tempta r la fortuna~ 1'~
tura -ês una paraula que resume ix encerta dament el sentit de
moltes de les activit ats d'espla i d'ao:u8 sta edat.

Individ ualMen t; a casa seva 1 molts -nois i noies desenvo lupen
"hobbies~'

en els quals ad.quir eixen çraus d'habi litat molt notables: recorde u les '1 cspeci ali tats" de l'escol tisme d 1 abans?

4.4 Qüestio ns a discut ir sobre les operac ions
Donat que els nois i les noies:
.~

Han adquiri t_ una certa, ri0-·rnas·sa_, capaci tat dn COQrdi naciÓ
i d'cr~anitzaci6 col.lec tives;

que volen i necess iten exerci tar aquesta capaci tat 1 encara
que en alquns moments s' arrepen gin en els ryrans i romangui-n
passiu s.
Troben un gcig en l'exerc ici de les seves capaci tats d'ima·"· ginacié 1 explora ció del m6n intel .. lectua l, divaçp. ci6, especulacié .;· etc.
- Viuen el grup d 1 una- mnnera relativ a, és a dir, no es troben
tan bê dins el ccnjun t del grup com en la companyi& de subgrups m6s reduïts de compan ys molt amics.
- Inicien la recerca d 1 un estil d~ésser i dc ferr havent començat a supera r el simple acord sobre compor taments concre ts.
- Estan vivint una etapa de crisi

prcfunda~

Creiem que poden fer-· se aqueste s consid eracion s:
la. Les Operaci c-ns, com a forma d'orc;a nitzaci 6 de ljactiv itat
del grup, respone n a algunes de les necess itats dels grups
de preado lescent s.
Respone n a les necess itats"d ci canali tzar l'activ itat. Però
hi ha altres necess itats: parlar 11 trobar~·se, comunic ar·.
Quê més se 1 ls p0t oferir, a part dc les Operac ions?
2a. Les Operac ions no són quelcom que necessà riamen t sampre
sempre ha de sortir bé.
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En la mesura que sorgeixen d'unes neccssitn ts d'especula ció,
d'aventura gratuïta~ de V0fJaèiGs no rcrten enlloc. I això no
és necessària ment ne0atiu: el fracàs ensenya.
3a. Si el diàleg nois-Caps funciona m!nimamcn t b6, aquests ten~n
una autoritat que els ve dels ncis i que han d 1 utilitzar
per a:

- Impulsar una organitzac ió més seriosa i una responsab ilització mês profunda en el planejame nt dE:! les operacion s.
-Ajudar els nois a trobar una mesura a l 1 hora de fer la
critica de les seves realitzaci ons.
En una ?araula, ajudar-los a aprendre a tocar de peus a
terra, a assumir les seves limitacion s, començar a buscar
un estil.

Resumint, a aquesta edat cc,mencen n d0nar-se les condicic-ns perquè els nois i les noies puguin emnreñdre emDreses, per~ tot
just comencen ••• , per tant, el que importa n0 són èxits espectaculars, sinó la maduració d'aaucst potencial.

-16QESTIONS A DEBATRE

OPINIO PERSONAL. CONCLUSIONS
--~~--------

Les operacions responen a algunes necessita ts dels pre-

adolescen ts.
Quines altres necessita ts hem
vist que tenen?
Com hi podem reSpondre?

Què els podem ofeiir en- 121
vida de la Unitat?
Quin ritme hem de dur?

Quan hem d'impulsa r operacions?

Les operacions responen a les
necessita ts d 1 aventura, de
temptar la fortuna.

II

Les operacions no tenen
sempre possibili tats de

sortir bé.

I

Hi estem dvaccrd o no?
Creiem en el valer del
fracàs?
Com hem d 1 utilitzar- lo?

___ ____j
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PERSONAL. CONCLUSIONS

Altr es vega dosv les oper acio ns
tene n pos sibi litat s d'ês ser
un êxit .

Els Cnps pcdem cont ribu rihi al cost at dels nois que
"jug uen a teni r la seva
edat 11 •
En quin es cond icion s podem
impu lsar una orga nitz aci6
serio sa?
En quin es cond icion s podem
ajud ar a cons truir una crítica- real ista ?

Quê podem fer rer a ajud ar
els nois a come nçar a cerc ar
un esti l?

-·-··· ---·-- --·-·· ··-·

.

._

...... - ..... - ........ ....

·-----·--------

----~~--~-·--

•.. i

la llui ta t'ho r.E!velar.à tot,. :
sobr etot si el res~ltat és net:,

és a dir, si hi frac asse s.
¿o no saps que, en la llui ta,
el frac às és el frac às de l'èx it i

n0

de l'hom e?

Blai BONET

el
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5, PIONERS-CARAVEL,LES

~.1

Aspectes àe la sociabilitat

Hi ha. un aprofundimen t de les dimensicns aparegudes en l'estadi
antericr 1 és a dir, una Eersonalitzac i6 de les relacions entre
els companys. lüxò nc afecta la totalitat dels ccmponènts del
grup, sin6 únicament a ~lguns d'ells: cadascü té els seus amics,
i això nc obsta, en general, perquê mantingui unes bones relacions
amb la major part dels altres.
La recerca d'un estil o d'una manera d'ésser del grup esUev~
sovint exigent per dos motius~ d¡una banda ol paper molt important que té per als ncis i les noies la 9ertanyença a un grup,
d'altra banda el major rigor dels seus processos intel.lectual s
d'an.~lisí

i

de critica ..

La pos.'lda en crisi del m6n adult s'acompanya d'assaigs d'afirmació individual i col.lectiva dels adclesc9nts enfront àels grans,
i en aquesta recerca d 1 una originalitat el ~ hi té una funció
d 1 ucompanyamen t i d'estimulació molt imoortant! és en el grup on
0ls nois i les noies exploren i afi_rmen allò que van descobrinto
Necessitem d 1 una forma sovint obsessiva !~acompanyament del grup
i, simultàniamen tv on els seus impulsos individualist es interfereixen sense adonar-se'n el bon funcionament de la col.lectivitat.

5.2 Aspectes intel.lectual s
S 1 acaba 1 aadquisició de les estructures del pensament pròpies de
l'adult, és a dir, a aquesta edat els nois i les noies poden pensar tan correctament com els seus Caps, ncmés que disposen d'un
bagatge d'experièncie s mener i d 1 una imaginació menys inhibida.
En una paraula, tot j auo la capacitat de raonament ês ja adulta,
hi ha una manca de realisme i un excés d'idealisme.
5~3

Aspectes caracterfstic s de l 1 ocupacié del temps lliure

A aquesta edat, S 1 observa un doble moviment de característiq ues
ccntradict~ries:

- D'una banda 1 hi ha un relaxament, una mena de gust per "matar
el temps':, que es reflexa en llargues eston8s de distensió,

de passiv itat, d 1 anar xerran t sense un objecti u precis.
li.ixò no és necessà riamen t una caract eristic a 11 negativ an
d'aque sta edat, sinó que més aviat ha d 1 inter.P .retar-s e cern
una manife stació natura l dc la neCf;)S Sitat d 1 aclarir -se davant dels nombro sos conflic tes i contrad iccions
quê es
debaten els adoles cents. F~qw'3stes estones "mortes~' serveix en
a la funció de reorga nitzar les !Jercep cions i dianar edifi-~
cant una imatge de si mateix .

-en

- D'una altra banda, hi ha 1 en altres moment s, impulso s molt
especta culars cap a l'acció que sorgeix en de la necess itat
d'aferm ar-se, de mesura r-se amb la realita t, de descob rir la
seva pr~pia mida en relaci6 a aquesta .
Estem parlan t d'aque lla mena d 1 activi tat esboja rrada que és
l'cposa t de la passiv itat de què parlàve m abans~
L'acti vitat dels grups d 1 adolesc ents és, almenys aparent ment, mclt
desorganitzada~' ja que respon a necess itats diverse
s i¡r en alguns
moment s, contrap osades .
5.4 QUestio ns a discut ir sobre les empres es
A l'edat dels Pioner s/Cara vel.les . l 1 articul aci6 de les activi tats
a 1 'entorn de projec tes o runprer: :;¡s té unn foname ntació més real que
en les etapes anterio rs.
Per?:. això no vol dir que una Unite,t funcion i bé perquê dugui a terrne emprese s molt especta culars de forma molt sovinte jada. Hauria
de ser discut it això~
!er. Si l'activ itat del grup ha de sorgir de la seva vida i del
contra st de les snves necess itats amb el m6n exterio r; no és
gens estrany que el grup funcion i desigul amellt i contradict~
riamen t, perquè les seves necess itats reals s6n diverse s;
per exempl e:
- Necess itat d'aferm ai-se individ ualmen t - necess itat de ferho col.lec tivame nt.
- Necess itat d'opos ar-se als grans, necess itat de compta r amb
el seu ajut.
- Necess itat de relaxa r-se i d'a~rofundir la seva experiè ncia
perscn al - Necess itat d'esgot ar_-se en una activi tat que els
m0stri alçun aspecte de la seva person alitat.
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- Necessitat d'afermar-se enfront del món ja fet que se'ls
ofereix - Impossibilitat de transformar-lo efectivament.
2on. El fet que el grup experimenti un funcionament Uesigual i contradictori, posa a les mans dels Caps un material educatiu
de prirnerissima qualitat~ 1 1 experiència, viscuda pels nQis i
les noies. do les seves dificultats i contradiccions.
El procés de creixement de la persona ha de passar la superaci6
de les contradiccions que exrerimenta.
Si acceptem aquestes contradiccions i en fem objecte d~una
anàlisi col.lectiva, estem prestant un ajut inestimabl8.
Sempre 1 quan estimem.
3er. El fet que el grup cerqui; de ferma confusa i e~b moltes dificultats, una forma d 1 ésscr en el m6n 1 unn forma è'uctuar,
un estil dc viure, és la clau d'un problcmaj el de no quedar-~e quiets i contemplant-se, sin6 el saber viure una edat
inquieta, que cerca un~ sortiJa.
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Les empreses sún una forma d'or-¡
ganitzac i6 de l'activi tat del
grup.

!

Ho són tot?

Quines altres coses li calen
al grup?
Corn podem ajudar-l c a trobarles?

Cal consider ar la possibl itat
que el-grup funcioni de manera
desigua l, que no sempre estigui
disposat a fer.
Hi estem d'acord o no?

Corn ho plantege m als nois?
Com els ajudem a sortir-s e'n?

! - - - - - - - , - - - - - .--~---

Els'nois i les noies estari vivint 1 'experiè ncia dè èd~tl:a
di"ClCion:s entre ells i al .seu._
- pl:Cpi-..Jn:tg?=Jc r ._

Cal ajudar-l os a superar- leS?
Corn podem- fer-ho?

Tenim alÇnin,a ~OlUCió?

Qui la tê?

I

Com pode:__a_b_o_.r_d_a_r_e_l__p_r_o_b-lema?

•
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El grup d'adoelscents cerca un
estil, una forma d 1 ésser i
de fer.
A aquesta edat són a l'escoltisme perquê volen ser-hi, no I
perquè els pares els hi porten.¡
I

Aixe ens d6na alguna autoritat
per a fer una proposta i parlar-ne.
Com pot fer-se una proposta
d 1 estil?
Com se'n pot parlar de forma
que tothom enraoni?
Com podem ajudar a raonar?
A raonar col.lectivame nt?

Com obrim camins d'acció cap
al món real?

I

¡___________
La fe ês la decisió de viure amb la certesa que
allò que hi ha no ho és tot. Sense ella no hi
hauria llibertat, perquè _estaríem totalment immersos en una realitat finita •••
L'esperança és la decisió-mili tant do viure amb
la certesa qun nc hem explorat tots els.possibles
si nc hem intentat allò que és impossible . . ,..
r.'amor és la decisió creadora de tenir fe en l'altre, ccnsiderant-l o capa! de l;impossible.
1
L~amor ês en cadascú l amcr del· ressucitat que
l'ha envaït i que el duu més enllà de les seves
fronteres .•.
Ròger GARJ."\UDY
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6. RECAPITULACIO (possible debat a nivell d'Z\grupament)
.
"

Les accions, operacions i empreses sún unes formes d 1 organitzar
una part de la vida del grup.
Són formes d'organitzar

l~activitat ..

Però, l 7 activitat ha d 1 inserir-Se en el conjunt m€s nmpli de la
vida sencera del grup.
Al grup no s'hi va únicament a fBr coses. Tamb6 s'hi va a tro-

bar companys, a fer amics, a viure unes experiències, a estars'hL
I al grup s'hi troba, a poc a poc i al llarg dels anys, una
proposta que l 1 esccltisrne fa als nois i a les noies.
El nostre objectiu nc són uns Llobatons i unes Daines 0ue siguin
capaços de fer grans revolucionsr sinó uns Pioners i unes Cara1
veLlSls que surtin de les nostres Unitats ·amb un bagatge d experi~ncie~ i de maduresa que els ajudi a inserir-se en la trans
formació de la societat.

Per això és important que sapiguem plantejar~nos la petita feina educativa que fem t:enint·cn compte que els nens van creixent
gradualment i dins d'un entorn socinl àeterminato
Qui està en millors condicions pr!r a pl-::mtejar-se el procés
que l'escoltisme concret -el de cada poble e barri~ ha d'oferir
als nois és l 1 equip d'Agrupament.
Per aquest motiu~ oferim en aquest darrer full una recapitulació
de part del que s 1 ha anat diont al llarg d 1 aguest Document amb
la finalitat que les conclusions de cadascú puguin integrar-se
en un únic projec'.::e arrelat en les circumstàncie s particulars

de cada lloc.
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1ASPEC.TES D. E

LA SOCiò BII1
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i
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