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DEBAT METODES 

Document D 
., ..................... ,.- ................................................. ,: 

ACCIONS, OPERACIONS I EHPRESES 

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

1-2. Valoració del paper del joc i de 
l'empresa en el conjunt de l-1 es
coltisme. 

3-4-5. Dades psicològiques que permetin 
plantej.ar-se les Accions dols 
Llobatons/Daines, les Operacions 
dels Ràngers/Noies Guies i les 
Empreses dels Pioners/Caravel.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 contri
buir a precisar-les. 



-2-

1. QUAN A L'ESCOLTISME NO ES PARLAVA D'EMPRESES 

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

Els Llobatons -suposem-ho- vivien immersos en el món màgic del 
llibre de la Jungl~, i jugaven sense interrupció el cicle ima
ginatiu del conte. 

De Ràngers i Pioners no n'hi havia. Aleshores hi havia els 
1'Minyons", que també jugaven. Jugaven un; mena dc jocs que ara 
ens semblarien una mica estranys, per~ que els servien per a 
è.esafiar uns riscs, per a desenvolupar unes habilitò.ts, per a 
posar a prova el seu tremp, per a parendre a ajudar els altres 
i a cooperar. 

Aleshores, 1 1 escoltisme era un joc mclt seriós. 

Era un joc -dirigit pels Caps i basat en una experiência de molts 
anys._ ÀUtors tan poc sosp.itosc-s c~d.iLJlàaqJJ§ .. L.!,_f~diE,~Bd 
~üblic reconeixement del deute que la renovació escolar 
té envers l'escoltisme. En la seva obra "Hacia una pedagogia 
del sigla XX 11

1 precisament en el capítol on intenten explicar 
les hipòtesis sobre les quals es basa la pedngogia institucional 
que proposen, citen el següent: 

"El nên necessitat, per a socialitzar-se, prendre re
colzament en un medi més neutre (que el de la famí
lia), en el qual s0'l prengui seriosament i en què 
tindrà dret a la iniciativa, al risc calculat i a 
la proesa.o .. 

• • • El joc dels escoltes no ês com el "recreo 11 esco
lar, una activitat marginal. Juguen essencialment a 
tenir la sava edat, cosa que els permesa en el marc 
artificiaL .. '1 • 

Gràcies a Dêu, no tot eren lloances. 

Tamb~ hi haguê critiques i la necessària, inevitable, renovaci6~ 
els "Minyons" (d'onze a setze anys) es desdoblaren en Ràngers i 
Pioners, els Pioners començaren a planejar i dur a terme Empreseso 
Vingué la crítica a l'autoritarisme, a la militarització, a l'abús 
que representava la uniformitat del carnet de proves, etc. 

• 
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Es cercaran noves formes perquê els ncís puguin protagonitzar 

la seva activitat: cero que semblava que les empreses dels Pio
ners 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 passa

ven 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 males

tar que pet resumir-se en frases com: "no estem fent res 11 
1 

11 no 

eduquem"; 1'no hi ha manera que els nois 0s decideixin a empren

dre projectes", o. a 

Els Llobatons no se'n surt_en de planejar una acci6 ir menys en

cara, de dur-la n terme dur3nt un temps prol.longat. 

Els Ràngers s6n capaços de pensar els projectes mês inversem

blants, 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. 



Hipòtesis 

la. Ss important crue l'escoltisme ofereixi als nois possibilitats 
de canalitzar la seva acció" 

2a •. Es important que aquesta acció sigui r dins de les possibilitats 
de cada edat~ una acció autogestionada. 

3a~ A travês de l'exercici d'una activitat autogestionada, els 
nois poden fer l'aprenentatge de~ 

defin~r projectes col.lectivament 
treballar en equip 
descobrir l'exigència per part dels altres (dels iguals) 
exercir la crítica d'allò que s'ha viscut. 

4a. Aquest aprenentatge no~és serà possible si es fa d'una forma 
gradual, fent a cada edat allò que es pot fer i ••• 

Sa. : •• si es fa a partir de la vida real ·del gi"up. 

Amb aquesta darrera hipòtesi introduïm un element nou en els plan
tejaments que ens havíem anat fent fins ara: la vida del grup. 
Al cau s'hi va a reunions o a fer coses, però, S 1 hi va a viure? 
S'hi pot estar? 

El cau és en algun moment un lluc disponible per als nois i lliure 
d'exigè.ncies? Es una casa dels nois? Es una cova? una cabana? un 
vaixell? una "boite"? un taller? 

Al full següent hi trobareu aques~es hipòtesis més explicitades i 
un espai per a discutir-les i anotar·~ hi conclusions. 

Informació 

Més endavant, en aquest mateix Document, hi ha informació de tipus 
psicològic sobre la capacitat de concebre projectes, èialogar, coo
pe_rar, etc e i el tipus d~" interessos dels. nois de ... cada Branca. 
Aquesta informació ha estat preparada per a ajudar a una reflexió 
sobre les possibilitats i els lí~its de les empreses a cada Branca. 

, .·-

• 
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Es important que l 1 escoltisme 
ofereixi als nois unes possi
bilitats de canalitzar la se
va activitat (de ''jugar a te
nir la seva edat'¡). 

S"'o no? 

De quina manera? 

Corn sabem si l'encertem? 

¡---···~·--. ···-- ------ ----
' Es impo!"tunt qüe l'activitat 

dels· nois sigui f dins de les 
possibilitats de cada edat, 
una activitat autogestionada? 

sí o no:' 

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

Corn sabem quins són els 

límits? 

'--------~---------------

A través de l'exercici d'una 
activitat amb una certa qua
litat1 els nois fan l 1 apre
nentatge de la vida col.lec
tiva, del treball en equip, 
de l'exigència; de lacrí
tica. 

Sí o no? 

Quina qualitat és desitjable? 

Com ho comprovem? 

-s-
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i 
forma gradual, no de cop~ 

Sí o no? 

Tenim experiència del perjudi
ci que comporta el forçar ex
cessivament les coses? 

(Per a aclarir-se més sobre 
aquesta qüestió, caldrà lle
gir la informació psicològica 
referent a cada edat). 
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PERSONAL. CONCLUSIONS 

----····---------- --------- - ---------- ------j 
Aques·:: aprenentatge es fa a 
partir de la vida real del 
grup, no de les sobre~irnpo
sicions d'una estructura. 

Sí o no? 

Tenim experiència è'haver vis
cut amb els nens?, 
d'haver-los deixat estar? 

En surten projectes o no? 

Què en surt? 



-7-

La informació que segueix pretén presentar, per a cada--Branca 1 

aquells aspectes de la psicologia dels nens. que tnene una- r-e
lació 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 es
tablir amb els seus companys, fins a quin punt són capaços 
de col.labotar-hi. 

- la intel.lig~ncia, és a dir, aquells factcrs de la intcl.li
gência 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 si
tuant-la en un procês de canvi. 

En aquests fulls no s'hi diu: "Els nens d'aquesta edat són 
d'aquesta manera 11 ~ S.in6: "Els nens d 1 aquesta edat estan fent 
aquest procés'1

• 

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- veritablement ca
paços 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'organitzaci6 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. 
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3.2 Aspectes intal.lectuals 

El pensament resta limitat a les coses concretes_ i ;;,_ l 1 evocaci6 
{record) que se'n pot fer. No hi ha pensament abstracte o cons
truit al marge de les coses concretes 1 records o experiÈncies 
viscudes. Aquest fet imposa una limitació important a l'hora de 
planejar accions~ els nens no poden concebre pràctica~ent formes 
d 1 organitzaci6 que no hagin experimentat prèviament. 

D'altra banda, els nens i les nenes tenen dificultats en: 

- Pensar a partir d 1 hipòtesis, d'abstraccions {per exemple: 
quê passaria si~ .. ). 

- Preveure o anticipar-se en el temps. 

Organitzar-se socialment basant-se en paraules i explicacions, 

3.3 Aspectes característics de l'activitat d'esplai 

En els jocs hi ha encara un gust per la imitaci6 1 repetició i 
representaGió de situacions reals o fantàstiques. I això confer
ma molts dels jocs espontanis, que -encara s6n una bona part dels 
que es fan. 

Comença una forta afecció per aprendre jocs amb regles. El joc 
regulat ês una conquesta d'aquesta edat. Solen donar argument 
al joc: l'argument és el complement d 1 imaginaci6 que donen al 
joc de regles; per exemple~ poden j11gar a bales imaginant una 
batalla. 

3.4 Qliestions a discutir sobre les accions 

Donat que els nens~ 

Tenen encara dificultats per a relaciQnar~se i coordinar 
els seus punts dE'. vista, 

- disposen d~una intel.ligència poc apta per a preveure, or
ganitzar, etc. 

- juguen abans de pensar-s¡ho, és a dirf tendeix€n, primordial 
ment~ a jugar i, secundàriament,. a formalitzar el seu joc. 

I donat, també.; que estan aprenent a superar aquestes lirni.tacions, 
és important discutir les qliestions següents; 



-9-

la~ Als nens més petits els agraden els jocs d'imitació, de simula
ció, de representació, de fabulac16o 

Quin lloc hem de donar a aquests jocs en la vida de la Unitat? 

2a. Un joc imaginatiu -n_inos 7 autos, cowboys, fustes, canyes, 
sorra- és jugat espontàniament fins que arriba un moment que 
es deteriora per manca dc regles, per manca de saber què ha 
de fer cadascú. 

Es convenient que els Caps intervinguin en un moment del jec 
per ajudar els nenes a trobar un argument i posar-los a•acord? 

Aquesta mena de joc és una acció de curta durada -pot durar 
dues hores o una tarda- però molt apassionant? 

3a. Si s~està d'acord amb l'anterior, això suposa alguns canvis: 
- Que al cau hi hagi una ambientació, uns estímuls, uns objec

tes, unes joguines o materials que siguin de tots -que poden 
.haver estat portats per tots-. 

- Que els Caps prenguin cura de preparar aquests aspectes ma
terials i 1 fet àixè'-p deixin fer als nens. 

- Que, sobre la base del funcionament real dels nens; els Caps 
estiguin atents a les necessitats d'organització i de forma
lització dc les activitats que snrgeixin dels problemes dc 
joc quo els nens es vagin trobant; és a dir, que captin 
l'ona imaginativa. 

4a~ Als nens més grans els agraden els jocs amb regles, de compe
tició en la qual hi ha un guanyador i un perdedor -sí senyor!-~ 
I als petits els agrada imitar aquests jocs dels més grans. 
Aquesta mena de jocs organitzats són molt importants per a 
la socialització. 

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 educativa perauê propor
cionen una experiència ütil per a fer alguns aprenentatges 
propis d'aquesta edat. 

Però~ "només d 1 accions viu el Llobat6'1 ? 
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6a. Considerñr si ~otes les Accions han dc partir se~pre del nens 
o bé si en moments determinats dc l'any (per exemple; de cara 
al camp d'estiu}, els Caps poden proposar accions d'una forma 
més dirigida, tenint en conpte 0ls aspectes següents~ 
- Que cal partir de les exig~ncies de la realitat (ja que hem 

citat el crn~p d'estiu, és evident que cal preparar-s'hi) i 
que acostar els nens a la realitat és ajudar-los. 

- Que cal partir també dels interessos dels nens i ajudar-los 
a formular-se'ls col.lectivament~ 

-Que, sovint, és necessari tenir una part activa en !~orga
nització: unn actitud primordial d 1 escoltar no ha duinhibir 
la nostra iniciativa, que els néns hi compten. 

7a. Quin d'aquests dos esquemes és més realista? 

A • Elecció dc B Començar a realitzar /,\ l'activitat I I quelcom. I I I 

' I I w I ~ * I 
I ' I 

Organització {, I 
I l Organitzar-se l I l l per a disfrutar-jo I 

' I I més o I 

~ l "' Realització l ·~ l «:-- * ~ l l ·~ ' w ~ '/ " Revisió Parle.r de com p~ 

ha anat. l 
l 
l 
I 

+ hi ha revisió critica 
I 

'}' 
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~-------'~~EST~~ DrÇ\)~.•-~-~-·---·-t----0~~-N-IO-PERSO!ll'U,. CONCLUSIONS 

I I La vida de les Unitats de 
Llobatons/Daines ha de fun
cionar únicament a base 
d 1 accions o no? 

Per què? 

Hi creiem o no? 

Per què? 

En quines condicions hem 
dvimpulsar-les? 

Quina participació hem de 
tenir-hi els Caps? 



----'--- -----------------

QUESTrOA DISCUTIR 

Quin paper atorguem als jocs 
organitzats -amb regles i 
dirigits pels Caps- en la 
vida de la Unitat? 

Hi creiem o no? 

Per què? 

En quines condicions han 
de practicar-se? 

Quina participaci6 hem 
de tenir-hi els Caps? 

Quin paper atorguem als jocs 
d'imaginaci6 i representació 
en la vida de la Unitat? 

Hi creiem o no? 

Per qu~? 

Quines condicions materials 
podem posar-hi els Caps? 

Quina participació hem de 
tenir-hi els Caps? 

--------

-12-

OPINIO PERSONAL. CONCLUSIONS 
-------
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4. 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 efec

tiva 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 re

cerca 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 abs

tracte 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 par

lar'' que és un reflex de l'activitat fins a cert punt gratuïta 

del pensament. 

D'altra ."!Janda, l'aparició del nensament abstracte permet la su

peració d'algunes de les dificultats citaêes ouan parlàvem dels 

Llobatons 7 és a dir: preveure i anticipar el tempsr organitzar

se 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 valorades pels companys abans d'êsser 
acceptades. 

Tendeixen a Bxplorar possibles, a temptar la fortuna~ 1'~
tura -ês una paraula que resumeix encertadament el sentit de 
moltes de les activitats d'esplai d'ao:u8sta edat. 

IndividualMent; a casa seva 1 molts -nois i noies desenvolupen 
"hobbies~' en els quals ad.quireixen çraus d'habilitat molt nota
bles: recordeu les '1cspeciali tats" de l'escoltisme d 1 abans? 

4.4 Qüestions a discutir sobre les operacions 

Donat que els nois i les noies: 

.~ Han adquirit_ una certa, ri0-·rnas·sa_, capacitat dn COQrdinaciÓ 
i d'cr~anitzaci6 col.lectives; 

que volen i necessiten exercitar aquesta capacitat 1 encara 
que en alquns moments s' arrepengin en els ryrans i romangui-n 
passius. 

Troben un gcig en l'exercici de les seves capacitats d'ima
·"· ginacié 1 exploració del m6n intel .. lectual, divaçp.ci6, espe

culacié.;· etc. 

- Viuen el grup d 1 una- mnnera relativa, és a dir, no es troben 
tan bê dins el ccnjunt del grup com en la companyi& de sub
grups m6s reduïts de companys molt amics. 

- Inicien la recerca d 1 un estil d~ésser i dc ferr havent co
mençat a superar el simple acord sobre comportaments concrets. 

- Estan vivint una etapa de crisi prcfunda~ 

Creiem que poden fer-· se aquestes consideracions: 

la. Les Operacic-ns, com a forma d'orc;anitzaci6 de ljactivitat 
del grup, responen a algunes de les necessitats dels grups 
de preadolescents. 

Responen a les necessitats"dci canalitzar l'activitat. Però 
hi ha altres necessitats: parlar 11 trobar~·se, comunicar·. 

Quê més se 1 ls p0t oferir, a part dc les Operacions? 

2a. Les Operacions no són quelcom que necessàriament sampre 
sempre ha de sortir bé. 
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En la mesura que sorgeixen d'unes neccssitnts d'especulació, 
d'aventura gratuïta~ de V0fJaèiGs no rcrten enlloc. I això no 
és necessàriament ne0atiu: el fracàs ensenya. 

3a. Si el diàleg nois-Caps funciona m!nimamcnt b6, aquests ten~n 
una autoritat que els ve dels ncis i que han d 1 utilitzar 
per a: 

- Impulsar una organització més seriosa i una responsabilit
zació mês profunda en el planejament dE:! les operacions. 

-Ajudar els nois a trobar una mesura a l 1 hora de fer la 
critica de les seves realitzacions. 

En una ?araula, ajudar-los a aprendre a tocar de peus a 
terra, a assumir les seves limitacions, començar a buscar 
un estil. 

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



QESTIONS A DEBATRE 

Les operacions responen a al
gunes necessitats dels pre
adolescents. 

Quines altres necessitats 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'impulsar opera
cions? 

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

Les operacions no tenen 
sempre possibilitats de 

sortir bé. 

Hi estem dvaccrd o no? 

Creiem en el valer del 

fracàs? 

Com hem d 1 utilitzar-lo? 
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OPINIO PERSONAL. CONCLUSIONS 
--~~--------

I 
I 

I 

______ _j 
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----~~ES~I~~S~:··~~~AT~~---~-. -rOPINIO PERSONAL. CONCLUSIONS 

Altres vegadosv les operacions 
tenen possibilitats d'êsser 
un êxit. 

Els Cnps pcdem contriburi
hi al costat dels nois que 
"juguen a tenir la seva 
edat 11

• 

En quines condicions podem 
impulsar una organitzaci6 
seriosa? 

En quines condicions podem 
ajudar a construir una crí
tica- realista? 

Quê podem fer rer a ajudar 
els nois a començar a cercar 
un estil? 

-·-···---·----·-·· ··-· . ._ ...... - ..... -............ ·-----·------------~~--~-·--

•.. i la lluita t'ho r.E!velar.à tot,.: 
sobretot si el res~ltat és net:, 
és a dir, si hi fracasses. 
¿o no saps que, en la lluita, 
el fracàs és el fracàs de l'èxit i n0 el 

de l'home? 

Blai BONET 
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5, PIONERS-CARAVEL,LES 

~.1 Aspectes àe la sociabilitat 

Hi ha. un aprofundiment de les dimensicns aparegudes en l'estadi 

antericr 1 és a dir, una Eersonalitzaci6 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 impor

tant que té per als ncis i les noies la 9ertanyença a un grup, 

d'altra banda el major rigor dels seus processos intel.lectuals 

d'an.~lisí i de critica .. 

La pos.'lda en crisi del m6n adult s'acompanya d'assaigs d'afirma

ció individual i col.lectiva dels adclesc9nts enfront àels grans, 

i en aquesta recerca d 1 una originalitat el ~ hi té una funció 

d 1 ucompanyament 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, simultàniamentv on els seus impulsos individualistes interfe

reixen sense adonar-se'n el bon funcionament de la col.lectivi

tat. 

5.2 Aspectes intel.lectuals 

S 1 acaba 1 a adquisició de les estructures del pensament pròpies de 

l'adult, és a dir, a aquesta edat els nois i les noies poden pen

sar tan correctament com els seus Caps, ncmés que disposen d'un 

bagatge d'experiències 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 caracterfstics de l 1 ocupacié del temps lliure 

A aquesta edat, S 1 observa un doble moviment de característiques 

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 passivitat, d 1 anar xerrant sense un objectiu precis. 
li.ixò no és necessàriament una caracteristica 11 negativan 
d'aquesta edat, sinó que més aviat ha d 1 inter.P.retar-se cern 
una manifestació natural dc la neCf;)SSitat d 1 aclarir-se da
vant dels nombrosos conflictes i contradiccions -en quê es 
debaten els adolescents. F~qw'3stes estones "mortes~' serveixen 
a la funció de reorganitzar les !Jercepcions i dianar edifi-~ 
cant una imatge de si mateix. 

- D'una altra banda, hi ha 1 en altres moments, impulsos molt 
espectaculars cap a l'acció que sorgeixen de la necessitat 
d'afermar-se, de mesurar-se amb la realitat, de descobrir la 
seva pr~pia mida en relaci6 a aquesta. 

Estem parlant d'aquella mena d 1 activitat esbojarrada que és 
l'cposat de la passivitat de què parlàvem abans~ 

L'activitat dels grups d 1 adolescents és, almenys aparentment, mclt 
desorganitzada~' ja que respon a necessitats diverses i¡r en alguns 
moments, contraposades. 

5.4 QUestions a discutir sobre les empreses 

A l'edat dels Pioners/Caravel.les. l 1 articulaci6 de les activitats 
a 1 'entorn de projectes o runprer: :;¡s té unn fonamentació més real que 
en les etapes anteriors. 

Per?:. això no vol dir que una Unite,t funcioni bé perquê dugui a ter
rne empreses molt espectaculars de forma molt sovintejada. Hauria 
de ser discutit això~ 

!er. Si l'activitat del grup ha de sorgir de la seva vida i del 
contrast de les snves necessitats amb el m6n exterior; no és 
gens estrany que el grup funcioni desigulamellt i contradict~

riament, perquè les seves necessitats reals s6n diverses; 
per exemple: 

- Necessitat d'afermai-se individualment - necessitat de fer
ho col.lectivament. 

- Necessitat d'oposar-se als grans, necessitat de comptar amb 
el seu ajut. 

- Necessitat de relaxar-se i d'a~rofundir la seva experiència 
perscnal - Necessitat d'esgotar_-se en una activitat que els 

m0stri alçun aspecte de la seva personalitat. 
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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 con

tradictori, 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 di

ficultats, 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 que

dar-~e quiets i contemplant-se, sin6 el saber viure una edat 

inquieta, que cerca un~ sortiJa. 
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,,----·------·---------·-- ----- """ 

~-QO_E_ST-IONS _A -D~~A-TRE------+-0-P_I_N_r_o_P_E_R_so_N_AL_._c_o_N_CL_u_s_r_o_N_s __ -i 

Les empreses sún una forma d'or-¡ 
ganitzaci6 de l'activitat del ! 
grup. 

Ho són tot? 

Quines altres coses li calen 
al grup? 

Corn podem ajudar-lc a trobar
les? 

Cal considerar la possiblitat 
que el-grup funcioni de manera 
desigual, que no sempre estigui 
disposat a fer. 

Hi estem d'acord o no? 

Corn ho plantegem als nois? 

Com els ajudem a sortir-se'n? 

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

Els'nois i les noies estari vi
vint 1 'experiència dè èd~tl:a
di"ClCion:s entre ells i al .seu._ 

- pl:Cpi-.. Jn:tg?=Jcr ._ 

Cal ajudar-los 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? 



I 

~~ES;I6Ns''k~~~~~~. =~-~+--~~~INI~-PERSONAL. 
. i 

El grup d'adoelscents cerca un 

estil, una forma d 1 ésser i 

de fer. 

A aquesta edat són a l'escol-

tisme perquê volen ser-hi, no 
I 

hi porten.¡ 
I 

perquè els pares els 

Aixe ens d6na alguna autoritat 

per a fer una proposta i par

lar-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.lectivament? 

Com obrim camins d'acció cap 

al món real? 
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' ·; _,,, " 

CONCLUSIONS I. 
--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 im

mersos en una realitat finita ••• 

L'esperança és la decisió-militant 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'al

tre, ccnsiderant-lo capa! de l;impossible. 

L~amor ês en cadascú l 1 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 estar

s'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 Cara

veLlSls que surtin de les nostres Unitats ·amb un bagatge d 1 ex

peri~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 fei

na 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 circumstàncies particulars 

de cada lloc. 
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I --'-'-~-'-'-'4--.·-'L-L"'"o'-B'-.-~"T-' Ns/DA~rn'"j R1\~~~"s :r,or:s GvrE~Í~;oNERs ;c.~P.AVEL. LEt) 
11ASPEC.TES D. E Coronanyonia ... __ .. \ Pas de la sim17ln j .J\_prçfundirnent de i 

i cor.manvonia a !
1 

l'amistat. J LA SOCiòBI- • - -Recerca dc;l'acord J 'amistat. I -':-::~~;';;[ I ' 
1LIT"T en coses cOncretes í Vida dè grup I l "~ Canaci"'cat de re··· 1 molt intensa. 

I Conquesta de la gulació de la~-i- i - j _ recinrocitat. da cel. lectiva. 
1
! .t .. uq~émt de l'exi- ! 

1 ¡' · '¡

1 çrèñci~ quàn~_--
1

1 

I Inici de la rec~r , l 1 r;:stil de vidu 

~--------+-----~---~-------------f- ~~d'~nc:»tiL_ -·-I dcl_gru __ P_·---····· li 

bsPEC'i'ES \ Pensa:nent con- Inici pense.ment • Consolidació iiNTEL.LEC- eret, no abstrac- abstrac·~e i lòqic j pen::;a...T'!'J.e!lt abs-· 1 
h:l UALS te~ ; ~:rc.\cte i ~S> 

1 l-;.prencntatge de : corn el dels 
Dificultats per j la prevJsi6 7 de 2-duL:.~. 

t..SPEC'.:'ES DE 
t: ACTIVIT:J',T 
b: ES.'?Llli 

í 

I PI,AtlTEJM•1ENT 
hCTIVI-T1\'I'S 

jCOL.LECTIVES 
I 
I (Possible 
làebat a 
I nivell 
id 'Agrupament, 
I discutint 
jl~s conclu- · 
iSlOTIS ç:ue 
I d ' h . 
Ica ascu açp. 
tret dels 
ifulls ante-
1 ' ) Jr1.ors . 

organitzar-sc,e-tc. col.lcct5.ua, etc. 
a preveure t 1

1 

i'' organ.:. tzació 
i I(_'"'a:U_.:::· :: . ---~-- .,_. ·· .. -'· 

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

;:_.'orta esponta
nE<ïtat. 

Conquesta del 
joc arnb regles r 
no arbitrari. 

Imagin~ció: donar 
arg~~e~t nls jocs. 

Capacitat dc mo
dificar ner accrél 
les reqles d8~_s 
jocs. 

Pràcticc. de "hob
bies" i esroecia
litzaci6 i~èlvi
dtia.l. 

' 

i =~~t~ad1 ~:,-~.:~ .. ;E-r ,,._,::;: ... e .. ,_ ... '"'--··-··'· i 
I. ·c··-,,,,.r_:~-~ a - - - . -~ • ,-----. 
' ! ~-ieee ss:. tat d 1 a.Li .. r--
: mac ió enfront dG.l 
' :món. I. de vcg2des, 
\de trtmsEorm-.'1c~6. 

------------~---~--------------~-------~- ---·-- I 
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