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LA COEDUCACIO --------------· 
Aquest Document pretén una aproximació 
a la problemàtica derivada de l'aplica
ció d¿l mètode coeducatiu en les Uni
tatS escOltes. 

I això des de diversos punts de vista: 
per què és interessant la coeducaci6 

• quina 9roblemàtica concreta de funcio
nament apareix en les Unitats mixtes 
i la seva i~cidència en els Caps 

què ens hi diu l'experiència. 

El debat resta obert per tal aue en sur
ti una actualització del tema i puguem, 
entre tots.- anar perfilant un captí 
vàlid per a una educació conjunt~ de 
nois i nciGs en l¡escoltisme. 
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1 LES !40TIVACIONS IDEOLOGIQUES DE LA COEDUCACIO 

Transc;;.:ivim a continuació uns fragments 
representatius del docur::ent f!La coeduca
ció a HE/GSJ 11

, el '1ual pretenia ser una 
ajuda per a situar-nos tots plegats en 
relaci6 a aquesta visi6 de l'educació 
i alhora sobrB la seva complexitat que 
rebutja tot esquematisme pràctico 

1.1 Les pressions actuals de la societat damunt les relacions 
home/dona. 

El fet de les relacions home/dona, en general, no podem deslli
gar-lo de les actituds de la nostra societat. Vegem-ne alguns 
aspectes, els m~s importants, implicats en el nostre problema. 

La nostra societat està masculinitzada. La cultura occidental, 
en la qual estem submergits, ha estat assignant a la dona un 
paper de subordinació a les decisions i responsabilitats èe 
l'home i, a més, ha establert en cada moment una divisió de 
funcions entre home i dona, a. laqual no acab'2m, ara, de trobar
hi sentit. Sembla que aixO comença a canviar, perO la igualtat 
personal entre homes 1 dones, en la qual creiem, és encara una 
fita a assolir. Cal que uns 1 altres es reconeguin com a perso
nes i que en los mfitues relacions pugui arribar-se a l'enriqui
ment personal de cadascü i al de la comunitat~ 

!:s, per tant, fàcil que en 'actuar conjuntament nois i noies, 
aquella equivoca especialització de treballs, divisió de fun
cions i subordinació, quedi reflexada en la vida de grup. 

Cal lluitar contra aquests equivocs; cal prosseguir la lluita 
perquê la igualtat personal 1 1 homes i dones sigui assolida. 

Llavors, en una societat més harmònica, el~ homes .i 
hi col.laboraran des de ics seves 

Mentrestant, la situació de la 
tatge i a l'entr·~nam~en,t. 

ració de 

i i 
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dèiem abans, que semblen prèviament prefixades (per exemple: tallar llenya els_ nois, fer menjar les noies} 'i, nomêS pe·r aquest fet, cont!nuament hom limita uns i altres:: unes coses s6n assignades nomês als nois, altres nomês a les nOies i sembla que no calgui que els uns aprenguin la dels altres. 

Es una situació a revisar 1 gairebê segur a superar, perquè la diferència evident entre nois i noies, homes i dones, no ve per aqu!. 

1.2. Unes relacions diferents home/dona 

Quins són, doncs, en aquesta situaci6 del context social, els objectius de la coeducació? 

Repetim sovint que educació equival a col.laboració al creixement personal de nois i noies i que aquest creixement tê, entre altres, una dimensió cornunitAria. Les nostres comunitats són composades d'homes! dones, nois i noies, ês a dir, de dues classes d'individus amb caracteristiques biològiques diferents: els sexes femen! i masculí, i amb caracteristigues psicolOgiques tambê diferents, degut a aquella biologia diferent i als condicionaments de tot tipus que 1 a travês del temps, han actuat i actuen sobre l'home i la dona. 

L'educació de nois i noies no es pot produir de manera harmOnica, completa i equilibrada si no es fa en el coneixement i la col. laboraci6 mutus. Aix!, doncs, aquesta educaci6 global que pretenem -i que entenem com un itinerari personal de cada noi o noia- protagonitza~ per ell o ella cal que necessàr~ament es realitzi en la vida comunitària i en la conviv~ncia amb gent de l'altre sexe. Els nois i les noies han de fer l'aprenentatge de conviure, treballar, prendre responsabilitats, comprometre's, parlar, respectar-se, valorar-se ••• 

Aquestes són finalitats tan vàlides per a nois com per a noies, i, a l¡escoltisme, s'assoleixen a travês d'una tasca d'educaci6 que converteix el seu lleure en activitat creadora. Fixem-nos bê en aquest fet: l'escoltisme actua nornês en un camp precís i molt concret: el lleure. Les seves possibilitats s6n limitades i tenen la seva originalitat, i cal esbrinar quines s6n, en aquest camp de la convivència i col.laboració nois/noies. 

l ,, 
i¡ 
i¡ 

I 
I 
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D'altra banda, cal tenir en compte com aquella pressió de la 
societat a travês dels mitjans de comunicació i de vegades 
tambê les accions educadores de la familia i l'esco¡a compli
quen extraordinàriament la convivência i col.laboraci6 de nois 
1 noies, per la importància que prenen els mites, les conveniê~ 
cies, el que està de moda, o la tradició quan es dOna com a 
veritat cient!fica. Això no es pot oblidar en emprendre una 
tasca en aquest camp, perquè podria traumatitzar els nois i les 
noies en posar-los e~ situacions molt contradictòries respecte 
a les que els d6na el context on es mouen. 

Aix1, doncs, què hi ha darrera d•aquesta paraula tan imprecisa, 
com ês la de coeducació? 

Una intenció molt simple però dificil dc realitzar: la de poten
ciar que l'aprenentatge de la convivência entre nois i noies 
es faci amb una vis16 personalitzadora de les relacions entre 
sexes, ben difer0nt, corn hem vist, de la que hi ha establerta. 

Cap on va aquesta visió? 

La noia no ha estat feta per estar sotmesa a l'home: un i 
altre tenen la mateixa dignitat personal. 

No hi. ha d'haver prejudicis de cap mena en l'itinerari de 
creixement personal, es tracti d'un noi o d'una noia. 

Cal atendre i donar suport a les exiqêncies biolOgiques de 
cada un dels sexes i relativitzar tot el que sigui divisi6 
de funcions i especialització de treballs que nomês es jus
tifiquin per raons de rutina. 

La nova relaci6 entre sexes ha de fer que homes i dones ob
tinguin el bagatge espec!fic i possiblement diferent, que 
uns i altres necessiten per a poder prosseguir la lluita 
cap a una societat on hi siguin considerats igualment com 
a persones. 

Ni el noi ha de sèr un objecte de possessió per la noia, 
ni a l'inrevés. El coneixement mutu d'uns i altres ha 
d'anar deixant pas a un tipus de reiacions que valorin fo
namentalment la persona. 

Les relacions de convivência entre nois i noies han de por
tar tant a l'alliberament dels tabas que planen sobre el 
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sexe, com a l'alliberament de la servitud que significa la 
·banalització de les relacions sexuals. 

Si aquests són 1 doncs, els objectius de la coeducaci6, coeducar 
voldrà dir posar els mitjans per assolir aquell tipus de rela
cions noi/noia, home/dona que acabem de dibuixar, diferent del 
que insistentment ofereix la nostra societat. 

Es veu clar que coeducar no voldrà dir sL~pl~ent fer educaciO 
amb nois i noies junts. 

La coeducació nomês es realitzarà quan hi hagi ~a intenció 
educadora en ~1 sentit de preparar i d'entrenar en aquells 
tipus de relacions que hem assenyalat a l'apartat anterior. 

Sinó, posar junts nois i noies sense una inbancie clara i uns 
mitjans adequats equivaldrà a col.laborar amb la societat es
tablerta, perquè es desenvolupin aquells valers que ella im
posa amb intencions bastardes a les relacions nois/noies, encara 
que ap-iirent.-nent aquesta imposició no es vegi. 



PROPOSTES 

En el text anterior es presen
ta la coeducació com una res
posta positiva a una situació 
social, cultural i politica 
que margina les dones i discri
mina des de petits el paper 
d'uns i altres en la societat. 

Estaríem d'acord amb aquesta 
visió? 

Pot haver-hi altres motius que 
aconsellin fer coeducació al 
marge dels esmentats? 

Segons l'anterior proposta ideo
lÒgica, ¿creiem que és possi
ble fer coeducaciÓ sense estar 
convençut que les diferències 
entre homes i dones en la nos
tra societat són d'arrel cul
tural i són, en si, injustes? 

Com a exemples concrets: 

• Com entenem el treball de 
la dona? 

. Qui ha de ser responsable de 
la casa? 

• Qui ha de ser responsable 
dels fills? 

• Com veieu el paper de cadas
cú (noi-noia) en les rela
cions sexuals? 

. Són capaces les noies de fer 
i pensar les feines de la casa 
tradicionalment d'homes? 
I viceversa? 

-6-
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2. LES CONDICIONS DE L'EDUCADOR I L'EDUCACIO SEXUAL 

Recomanem la lectura dels fragments següents d'una conferència 
d'en Frederic BOIX a El Far el juny del 1972 a propOsit de la 
problern~tica coeducativa. 

2.1 Les condicions de l 1 educador 

Crec que la persona que 'ha d-e portar una Unitat escolta coeduca
tiva, ha d'ésser una persona que estigui preparada espec!fica
ment, fins i tot més ben preparada que la persona que ha de trac
tar amb un sol sexe, perquè crec que la comple;titat augmenta 
amb la relació. 

Ha d'ésser un individu que no pot quedar barrejat, engolit per 
la dinàmica sexual que es produirà en el grup, ja que _llavors no 
pot ser l'element orientatiu de la dinàmica del grup (amb els 
perills que això comporta) • 

Podr!ern dir aix!, que les condicions per fer de Cap serien: 
a) Estar "ben ree.olt" sexualment i afectivament, amb un apr~ 

nentatge concret d'aquest~ realitat sexual i afectiva. 
b} Tenir uns cone-ixements tècnics da com repercuteix en l'afec

·:·tivi_tat i sexualitat dins les diferents etapes evolutives 
de l.'~ucand. 

e) Domini de les tècniques escaients per portar a terme, de 
la-millor forma possible, la dinàmica d'interrelaci6 sexual 
que es produ~ix dintre d'un grup coeducatiu. 

Ampliant el primer punt, podi'iem dir que "ben resolt" vol dir 
equilibrat, madur i que ha desenvolupat satisfactòriament 
aquestes dues facultats! afectivitat i sexualitat. Es imprescin
dible que cada educador S 1 analitzi, intentant saber en quin ni
vell està, tan afectivament com sexualment. 

S'entên-·pel: afectivitat, el conjUnt de fenòmens psicològics que 
la~-~person:a experimenta per ra6 d;haver estat afectada,_ (la _per
sona ês afectada per objectes, situacions, però principalment 
per altres persones}; llavors poder.~ dir que l'afectivitat està 
!ntimarnant relacionada amb la sexualitat. Així, una persona amb 
problemes afectius difícilment tindrà una sexualitat reeixida. 
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A l'inrevés, una sexualitat pertorbada, dif1cilrnent permetrà 
una situaci6 afectiva adequada. 

Per tant, le3 tasques personals que crec que ha de desenvolupar 
l'educador que vulgui portar a terme la coeducació són~ 

ler. La d'aquesta an~lisi d!introspecci6 de la realitat de 
cadascú. 

2on. L'educador no es pot limitar a una tasca tc~rica, ês a 
dir, llegir llibres, assistir a confer~ncies, perqu~ 
això va dirigit totalment al saber, i pot quedar intacte 
el "ser", ~s a dir, .:1q;uesta personalitat que d'alguna 
manera ês instrument decisiu per a l'educació. 

3er. Torno a r0petir la importància que tê que el Cap no es 
deixi engolir pel grup; que no passi que, en ser Unitats 
mixtes i ser el Cap noi/noia, passi a êsser un element 
no orientatiu del grup, sin6 formar part integrant de la 
dinàmica i problemàtica del grup. 
Per exemple, en un equip mixte portat per un Cap noi, 
hi ca9 la possibilitat que, en l'aspecte afectiu, sigui 
atret per alguna noia i si aquesta li fa 11 el borinot", 
ês fàcil que aquest individu hi vagi a caure; llavors 
aquesta interrelaci6 del·Cap amb. els membres de la Unitat 
fa que l'educador passi a formar part integrant del grup. 
Aquesta és una realitat molt freqlient en les Uriitats i, 
si el Cap no ês prou madur, pot portar la seva situaci6 
personal a una situaci6 que probl~matitzaria el grup. 

2.2 L'educaci6 sexual 

(l!ef. fitxa FOCA dc r-IE/GSJ sobre 
la Coeducaci6} • 

La necessitat d 1 aquesta maduresa. per part dels Caps que fan coe
ducació es veu encara rn~s important si pensem que el marc coedu
catiu ha d'oferir bons juats a l'educaci6 sexual dels nens-nenes 
i nois-noies. En aquest sentit, extractem d'un altre article d'en 
Frederic BOIX aparegut en la revista '~Perspectiva Escolar" del 
novembre de 1976, la següent vis1.6 sobre quê hauria d'êsser 
l'educació sexual. 



nL'educaci6 sexual -penso jo- ha d'assolir quatre nivells 
d'acció concrets: 1. La tramesa d'informació objectiva. 
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2. El crear un camp de possibilitats per als aprenentatges 
adients. 3. La formaci6 d'actituds lliures, serenes i equili
brades. 4. La resoluci6 dels conflictes emocionals. 

La psicopedagogia sexual planteja, també corn a condició inexo
rable, que el grup educador-educands sigui mixt; penso que no 
hi pot haver educació sexual sense una vida dinàmica i espenta
nia entre ambdós sexes. Crec que nc hi ha volta de full: la coe
ducació ha de ser psicopedagògica i la psicopedagogia exigeix 
de ser coeducativa. Aquest ~s el marc insubstituible de t'edu
aaaió se~ual i de la seva praxi. 

Els aspectes. que, Gn el doble sentit instructiu i psicopedag~gic, 
han 1e ser atesos, són els següents: La diferenciació biològica 
dels sexes -L 1 anatomia i fisiologia general dels òrgans genitals 
- El procês de fecundaci6, embar~s i part -Anatomia i fisiologia 
del sistema nerviós central i la seva funció en la conducta 
afectiva i sexual - El proc§s àel coit - Plaer sexual i orgasme 
- Fisiologia genital de _la pubertat~ primerE:!s pl.lucions i pri
meres oenstruacions i els seus esguards higiènics - La masturba
ció - Els fenòmens emocionals: sentiment d 1 atracci6, enamorament 
i estimació - Els roZ.s de masc1linitat i de fE-minitat - Correla
cions entre p.arsonali tat i conducta sexual - i!.!êtodes anticoncep
tius - Prostitució, pornografia i sexualitat de consum - ttica 
sexual: formulacions i interpretacions - La sexualitat i la seva 
utilització polttica, etc. 

No ês aquesta una llista exhaustiva, per~ penso quefccmprèn el 
rnês fonamental. Els fets que també calen ser viscuts amb l'ajut 
educatiu, són, per exemple! L 1 .c;.:structuraci6 del sentiment del 
propi cos- El procês d 1 identificació amb ~1 propi sexe - La fa
miliarització amb el nu - L'expressió i comunicació d'interessos 
i vivències sexuals - La integració de les impressions er~tiques 
- La vivència del sentiment d'atracció afectiva i sexual envers 
altres persones i la formaci6 dels vincles emocionals corres
ponents - La presa de consci~ncia de les variacions dels estats 
emocionals com a resultats de les vicissituds de la interrelació 
amb persones valorades com a objectes afectius - La convivència, 
en general/ en tot grup humà qua forçosament estar~ constituït 
per éssers sexuats i sexuals. 



PROFDSTES 

El que sembla clar, a través dels 
textos anteriors, és la necessitat 
d'equilibri en la personalitat afec
tiva i sexual dels Caps. 

Però, per saber on és cadascú en 
aquest procés de maduració perso
nal, cal tenir uns punts de refe
rència i cal parlar-ne amb altres. 
Podria ser el Consell de Caps de 
l'Agrupament el lloc on es parla 
de tot això (a nivell personal i 
concret)? 

Som capaços d'obrir-nos i parlar 
en grup, amb confiança, de la nos
tra pròpia experiència afectiva i 
sexual? 

(S'entén un grup de joves i adults, 
no amb les Unitats.) 

Quines experiències podeu aportar 
de casos viscuts o coneguts en els 
qual~ la bona (o mala) resoluciÓ 
afectiva i sexual dels Caps ha 
influit favorablement (o desfavora
blement) en la marxa del grup 
coeducatiu? 

Quines possibilitats reals veieu 
que hi ha en les vostres Unitats 
coeducatives concretes per fer 
quelcom en el camp de l'educació 
sexual (segons les possibilitats 
generals descrites en el text 
Últim? 

-10-
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3 PROBLEMES CONCRETS QUE ES PLANTEGEN A LES UNITATS MIXTES 

En diverses trobades de Caps hem anat recollint una llista dels 
problemes que es presenten amb més freqUència a les Unitats mixtes: 

-La separaci6 entre nens i nenes (sobretot a Llobatons-Daines). 

- El perill de masculinització de les Unitats. 

-Els corrents d'afecte a l'interior del grup. 

- I més concretament, la formació de parelles (sobretot a Pioners-
Caravel.les). 

- La contradicció entre la moral que pot generar-se en un qrup mix
te i la moral dcrninent en la nostra societat. 

Els problemes plantejats pel neguit dels pares i les pressions 
que fan. 

-La composició equilibrada del grup (ncis/noies) i de l'equip 
de Caps. 

- Les diferències en el ritme de maduració entre nois i noies. 

En els fulls que segueixen intentarem fer un plantejament ampli de 
cad~ un d'aquests problemes i obrir unes vies dc debat de cadascun. 

3.1 La separació entre nens i nenes a Llobatons/Daines 

Els nens tendeixen a jugar entre ells i les nenes entre elles. 
Els costa jugar junts. 

Aix~ és el mês normal i freqUent en tota mena de grups mixtes, sobre-
• tot en les zones urbanes. 

No cal neguitar-se. El nostre objectiu no són uns Llobatons/Daines 
que s•entenguin idíl.licament bé, sinó uns Pioners/Caravel.les que 
siguin capaços d'assumir les seves diferêncics, dG fer-ne objecte de 
di~leg i de comunicació. Nc esperem resultats immediats. 

Aquesta tendência dels nens i de les nenes a jugar separats pot 
ser atribuïda a dues causes: 

- L'una és que estan passant una edat al llarg de la qual realitzen 
un procés d'identificació amb el rol sexual ~ue els ve socialment 
donat. 
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- L'altra és la pressió de quê s6n objecte per part dc la fami
lia (a casa hi ha uns rols masculins i uns de femenins), pels 
mass-mcdia (TV, sobretot, però tamb6 cinema, còmics, etc.). 

D'altra banda, tct i que el problema existeix, hi ha unes diferên
cies entre les Unitats mixtes i les que no ho s6n: 

- A les Unitats mixtes hi ha una major naturalitat, una tranquil. 
litat en les relacions, un major centrament en el grup, mentre 
que a les quG no ho s6n hi ha una tendència a subvalorar els fe
nOmens afectius i a posar en primer lloc la t~cnica i les rea
litzacions espectaculars. 

- A les Unitats mixtes els nois esdevenen m6s sensibles i les noies 
menys bledes, tot i que, a vegades, els nois adopten comporta
ments exhibicionistes i les nenes s'ho miren. A les Unitats que 
no ho són da mixtes no es produeix aquests suavitzaci6 d'acti
tu1s i el grau d'ngrcssivitat sol êsser mês elevat. 

-A les Unitats mixtes, l'activitat (acci0) tendeix a tenir menys 
importància per a la vida del grup que a les Unitats que no 
ho s6n. 

Evidentment, aquestes observacic-ns nc tenen un valor absolut, ja 
que depenen de molts altres factors: medi soci0-cultural dels nens, 
moment en quê se'ls ha ajuntat, m~ent del procés evolutiu del grup 
en quê es troben, etc. 

En tot cas, es tracta d'obrir camins per a suavitzar aquest proble
ma. Fem unes propostes i pnrlem-nu: 

1. El primer element ês l'actitud dels Caps. Proposem que €ls Caps 
acceptin aquesta tcnd~ncia dels nens i nenes a jugar separats i 
nc en facin qUesti6. 
Si els Caps se'n fan problema, els nens també. I, com que estan 
en una edat en quê parlar ês encara dif1cil, nc se'n sortiran. 

2. Una possibilitat d'actu:'lci6 pr3ctica ês la recerca de jocs--i 
activitats "asexuades", ês a dir, que no siguin definibles com 
a masculines ni com a femenines. 
I que el grup hi disfruti. Que siguin un êxit per a tots. 

Aquesta menn d'activitats pot contribuir a relaxar els antago
nismes. 

Per~, en tot casr s'hn de respectar que eis nens juguin "jocs 
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de nensA i les nenes "jocs de nenes" per9uè, Gquê els està 
suggerint cada dia la TV? ¿Amb quin dret els negarem que res
ponguin als est!muls del seu ambient habitual? 

3. Aix~ planteja una contradicció aparent: si cerquem jocs "ase
xuats'' (per exemple, el "volley-ball" en comptes del futbol) 1, 
al mateix temps, donem curs als jocs que la sccietat ha scxua
litzat ••• , quê passara? 

Aqu! també hi ha unes possiblitats d'actuació dels Caps: per 
què no pot el Cap participar en els jocs de les nenes si s'hi 
troba bê? Per quê no pot ~ Cap participar en els jocs dels 
nois? 

Si aix~- es fa amb naturalitat, què pot passar? 
4. Un altre aspecte a considerar ês el de l'actuaci6 de l'equip 

de Caps en la vid-~ del grup: com ês que habitualment ~s el 
Cap qui es cuida de la disciplina -de les branques, per a en
tendre'ns?- per quê la Cap no sol fer-ho? 

Quê passaria si els nens veiessin una forma de fer dels Caps 
menys paral.lela a la que la societat imposa? 

5. Finalment, hi ha el problema de com es resolen els conflictes 
entre nens i nenes. 
Quan ha de parlar-se d'un conflicte o d'una baralla, poden 
adoptar-se dos punts de Vista: 

• Si s'enfoca la baralla corn una qUestió entre un noi i una 
noia, estem reforçant els estereotipus socials • 

• Si .s'enfoca com un problema entre l'anna i en Joan, amb els 
seus sentiments reals -de l'un envers l'altre- estem posant 
dues persones en disposició de comunicar. 
Oi que és diferent? 



Fins aqut hem p~rlat d'aquesta problemàtica com si només 
afectés les Unitats de Lobatons/Dnincs. 

D 

Per~ encara que potser runb menys freqü~ncia, passa tüm.bé en 
les Unitats de nois més grans. 

L:l diferència que hi veiem la concretaríem, ünicament, al 
cinquê punt: quan hi ha conflictes entre ncis i noies. 

Si amb els Llobatons/Daines els Caps han de fer una mica 
d'àrbitres de la situació, a partir dc R~ngers/Noies Guies 
han d'Gsforçar-se a promoure un debat mês general i que 
cridi a una anàlisi rn~s profunda. 



PROPOSTES DE SOLUCIO 

Acceptar com a un fet natural 

-dins de la nostra societat

que els nens i les nenes ten

deixin a_jugar separats. 

No fer-ne un problema. 

Cercar jocs i activitats que no 

puguin definir-se com a mascu

lins ni com a femenins. 

Intentar posar-los en. pràctica 

de forma que siguin satisfacto

ris per a tots. 

AlgÚ tè experiència de jocs 

d'aquesta mena? Que els digui. 

No negar la possibilitat de 
jocs "de nois" ni de "noies" 

Que el Cap partitipi, si li 

agrada, en els jocs de les 

nenes. 

Que ~Cap partitipi, si li 

agrada, en els jocs dels nens. 

Sempre i quan sigui natural. 

E 
. 

OPINI O PERSONAL. COt-eLUSIONS 
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PROPOSTES DE S!)LUCIO OPI~IO PERSONAL. CONCLUSIONS 

L_-------------------+----------------------
Que ~Cap no adopti Únicament re:;! 

ponsabilitats ni comportaments tí-

picament masculins en la nostra 

societat. 

Que la Cap faci altre tant. 

S'ens acuden coses concretes en 

què pugui cristal.litzar aquesta 

proposta? 

----------------------1------------------t 

En els conflictes entre nens i ne-

nes, no parlar-ne des del punt de 

vista del sexe dels que s'han ba-

rallat. 

Discutir, enraonar, des del punt de 

vista que són persones que han 

topat. Persones amb uns sentiments 

concrets de les unes envers les 

altres. Treballar aquests senti-

ments perquè s'expressin, es ma
---~durin i evolucionin. 
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3.; El perill de masculinitzaci6 de les Unitats 

A 13. vida de les Un i tats hi ha una tendència a fer prevaldre las activitats masculinds. 

Això fa que ens vinguin peques ncies, i ta~6 gue les noies siguin una mica -~~xicotets", amb problemes _a fora de la Unitat. 
Aquest problema ha d'abordar-so tenint present que vivim en una societat 11 rn;:..sculinitzo.da", en la qual les coses interessants són las que fan els hcmes i les ccses secundàries queden per a les dones. 
Compareu només la publicitat que fa la TV quan anuncia joguines: 

- "Los Madelman lo pueden todo"t "Geyper-Man, vive sus aventuras!n. Es a dir, l'home és omnipotent, viu l 1 aventura, res nc és fora 
del seu abast. 

- "Lissy hace como ttl". "Baby liccosete, si nc lo menec, llQra ••• "~ "Esta presumida de Leslie tiene sus vestiditcs ••• ". Com a ll:U{im, les nenes poden repetir-se n si mateixes, reduides al seu rol de futures mares i mestresses de casa preocupades per ccsas fG.tils. 

El_ nus del probl2~a est~ en l'opCió de reproduir aquest model de societat en què hi ha una dominaci6 de l'home sobrB la dena. 

La coeducací6, duta a terme amb sensibilitat i bon seny, ês una manera de dir no. 

Ara bê, nc podem quedar-nos en afirmacions generals. 
Hem de baixar al terreny Gels problemes concrets. 
Heus-ac! algunes propostes. Parlem-ne i veiem aue s'hi pot fer: 

' 
la. Quin~s s6n l~s actituds dels Caps entre ells? 

D'aixa ja n'hem parl~t en llapartat anterior: on la mesura 
què els Caps siguin capaços de relacionar-se entre alls 
d'una ferma que nc sigui discriminatòria, estan donant un 
testimoni que hi ha 11 altres formes" d 1 êsser i d'actuar. 
ta primera proposta, doncs, Ss la do l 1 equip de caps: que 
fuci l'esforç de tenir una ralaci6 constructiva. 

2a~ Com es fa el repartiment de les tasques en la vida de la 
Unitat? 
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Per quê són els nois els que tallen la llenya 1 han dc 
ser les noies les que cuinin? 

Qui diu que tallar llenya 6s una activitat masculina i 
que cuinar ês una activitat femenina? Per què ens ho 
creiem? 

En tant en quant es mantinguin aquests estereotipus, s'es
tà perpetuant la manera de fer que no acceptem. 
La segona proposta, doncs, ês la d'anar trencant aquestes maneres de fer que responen a la pressi6 exterior de la 
societat. 

I fer-ho de la manera mês natural possible. 
Perquè, si ons ho pensem bê, no hi ha activitats que, per 
si mateixes, siguin 11masculines" ni "femenines". 
El nostre objectiu han d'êseer uns nois 1 unes noies que, 
naturalment, es distribueixin les feines d'una manera funcicnal, i no pasdiscriminatòria. 

3a. Poden els nois i noies sentir-se protagonistes d'un canvi social? 

Ens expliquem: no pensem en els Llobatons/Daines, ni en els 
Ràngers/Noies Guies, sin6 en els Pioners/Caravel.les. Poden, a aquesta edat, fer un esforç conscient per a relacionar-se d'una manera "nova''? 

Els Llobatons/Daines i els Ràngers/Noies Guies arribaran, corn a màxim, a f~r les ccses d'una forma diferent que la 
resta. 

PerO,els Pioncrs/Caravel.les pnden formular-s'ho, parlar-ne. 
Poden fer-ne un projecte de grup. Poden fer-ne un objecte 
de recerca. 

Poden fer-ne una part del seu estil. 



PROPOSTES DE SOLUCIO 

Que l'equip ~e Caps es senti 

responsable de la Vnatge que 

ofereix als nois. 

Que a l'equip hi hagi un anàli

si i una crítica de les acti-

tuds personals. 

-I-

OPINI O PERSONAL. 001\CLUSIONS 

r-----------------------~----------------------4 

I 

\ 
Que el repartiment de les tas-

ques es faci d'una manera que 

no· re¡:;rooueixi els models so

cials discriminatoris. 

• 
• 



PROPOSTES DE SOLUCIO 

Que els pioners i les Caravel. 

les, a més a més de viure d'a

questa manera que acabem de 

proposar, en parlin. 

Es a dir, en facin objecte 

d'un anàlisi i d'una crítica. 

Que un repartiment natural de 

les tasques -natural com a 

oposat a cultural- sigui un 

J 

OPINIO PERSONAL. 00\CU . .SIONS 
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3.3 .Els corrents d 1 afecte. a ¡:interior del grup, i més concretament, 
la formaci~ de parelles. 

En tot grup s'hi estableixen unes preferències entre les persones 
que el cornpcsen4 

Hi ha uns corrents d'afecte que són pclaritzuts per èeterminats 
membres del grup. 

Hi ha subgrups dc companys que 2s tenen entre si una estimació més 
profunda que a la resta del grup. 

En ~ls grups no-mixtes, que solen centrar-se en l'activitat, 
aquests fen~mens sclen quedar soterrats. 

En canvi, en els grups mixtes, que es centren Eenys en l:activitat 
i deixen més espai a l'afectivitat, aquesta fenòmens sén més apa
r9nts. Fins i tot són püblics i, si se'n ?arla molt, poden êss9r 
origen de conflictes. 

Benvinguts conflictes. 

Benvinguts perquè estan posant una realitat ~1 damunt da la taula. 

Estan posant al damunt de la taula una de les necessitats pregones 
de la persona: la d'estimar i êsser estimada. I aquesta necessitat 
és de les que mês scvint ês passada per alt, cern si fos de segona 
divisi6. 

Quan, en realitat, una de les components rn6s arrelades en el fons 
intern de la persona és aquesta necessitat d'estima. 

Del fet que un noi o una noia es senti estimat, en dep1.3il.en coses 
tan importants com la imatge que es fa de si mateix, la seva orien
tació -constructiva o negativa- cnfr:::;.n.t de la vida, la seva segu
retat personal ..• 

A mês a rnês, ês un fet que moltes de les coses que fan els nois 
en la seva vida quotidiana les fan en funció de satisfer aquestes 
necessitats. 

I las fan sense ser-ne conscients. 

Es impcrtant pensar en el que pot passar, i de fet passa, quan de 
tot això sc' n fa quelcom de 1'normal", ês a dir, quelcom del qual 
se'n pot 9arlnr. 

-~ 
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En aquest sentit, pwnscm que podon Í(--:r·-se les prc-:,pos tes segUcnts: 

la. Donar cart3 ~e lcryalitat als sentiments. 
Es a dir, nc' limitar-nos a parlar de les crnrrcscs, dels va

lors, de: l'estil, etc. -que ja ho fem-; sin0 parlar tamb6 düls 
scntinLmts nue vivil11. 

~e ;·1litzar el fet ~uR els nois i les ncies oxpcrimenton sen
timrmts, ajudar-los u 6ss\::r ccnscients i a acceptar-1,:-s ccm a 

guclccm que no ha d'~ntcrrar-sc, sinó que ha d'expressar-se. 

L'acc..::ptaciA i l'cxpress16 dels sentiments ~s un factor ahso
lutament inl:ispensaLle en 1 1 equilibri de la persona. 

2~. :\ccoptur com un fet absclutrunent normal el de la formacit 
dc p2:rcllcs. 

Hi ha una tendència a considerar que la formació de parelles 
C\s un ~crill t?Cr al grup perquê tenim la imatge que la parella 
6s qtv.:lcom "tancat". 

Pèrt".' òixt n0 6s cert, n'J hi ha cnp dest! fatal quo;; ho imposi. 

··.:::s parelles es tancnran si senten amenaçad-3 la seva exist~n

cin. S' cbrir<).n si 12 senten rccolzado. 

Hi ha unn edat en qu~ es fa el p,1.s, vitalment sentit, fond!s
sim~cnt sentit com a essencial, de l'amistat a l'amor. ~s 

que nc ha è.G: s~::or respectat? 

3a. Esser aDatents a entomar €:=ls problemes personals de descorat
jamer_:.t, dc dcs~nirn, de scledat. •. que puguin experimentar 
nois i noies ccncrets en momer:ts de la S€;;'Va vida. 

Ajudòr-los, nc pr~piament a sortir de la dificultat, sinó a 
poder definir-se-la, trobar-ne les dimensions i ~1 camr de 
superació. 

Si se'n surten perquè se'ls ajuda 1 continuarñn demanant 3jut. 
Si se'n aurten per si mateixos# caminaran sols. 

4a. Tot això c:ue hem dit fins aquff és irnpcssiblc si no hi ha un 
diàleg normal entre nois i Caps en el terr<S>ny afectiu. Si nc 
s'ha r~~~lit"~t .l'expressi6 de les emocions, si no s'ha 
ofegat aquesta expressi6 pnsant en primer terme Jts idees. 

I això, encare., ~s impossible, si els caps no ho proven 
.entre ells. 
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' PROPOSTES DE SOLUCIO OPINIO PERSONAt. COI\CLUSION3 
. 

. 
Plantejar-se la necessitat que 

els sentiments tinguin el ma-

teix valor que les ideas i que 

els valors. 

Afavorir l'expreSsió dels sen- I 
timents de cadascú. I 

I 

Hi estem d'acord o no? 

I Per què? 

Què podem fer en aquest sentit? ' 

~. --- -

. .. 

. 

Acceptar amb tota la normalitat I 

.• la formació de parelles. . . 
Evitar-los que hagin de sentir- -·-- -

se amenaçades. 

Hi estem d'acord o no? ' . .. 
Per què? -

Què podem fer en aquest sentit? 

-"--' 



OPINIO PERSONAL. CXJI',CLUSIOI\I3 PROPOSTES DE SOLUCIO 
--------+---------------------~ 

Esser atents als problemes per-

sonals dels nois i de les 

noies que passen per moments 

de soledat i descoratjament. 

Què podem fer en aquest sentit? 

Com? 

Fins a quin punt pot participar

hi el conjunt del grup? 

Necessitat que en el diàleg entre 

els nois i els Caps hi sigui 

present la dimensiÓ de 1 '.afec-

tivitat. 

Hi estem d'acord o no? 

Per què? 

Què podem fer en aquest sentit? 

Com? 

I entre els Caps? 

-------------------~----------------~ 
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3.4 Lu contradicció entrB la mcral que pot generar-se en un 

grup mixte i ln moral dcmin~nt en la nostra societat. 

_?na expressió d' . .1questa ccntradicci5 6s el munt de probl~S-rncs 
~lantcjats pel neguit dels pareS i les oressions ~ue fan. 

En els cascs en quê hi ha conflicte entre 1~ mcral del grup 
mixte i la del seu ontcrn,. poden donar-sc tres situacic,ns: 

- Que la ccntr~dicci6 sigui molt fcrta. !Io sabem ben b~ si ~s 
prcblerna que haure.'TI de plantejar-nos, per':l:uê ..:ms ser:lbla 
que, a la fi, el grup tê les de perdrG 1 1 tard o d'hora, 
li tocarA ae plcg~r veles i replantejar-se el que fa, si 
ês que vol sobreviure. 

~ Que la contr~dicci~· sigui febl ~. En J.r;-:':lest cas ta..'l'.pcc nc 
hi ha problemes d 1 entes:1. Parlant-ne i treballant-he ·~s 
troben sortides clares. 

- Que no hi hagi una contradicci6 clars, sin6 una a~iqüetat. 
Que les posicicnS d 1 uns i altres nc siguin prou explícites 
1 f:IüC: al rn.3teix tem? s f es visqui un ntüestar ~ 
Aguí s! que ens sa~bla 0ue hi ha un prcbl~ma m6s complicat, 
parlem-ne. 

En casos corn aquest, sol succeir qu~ els nois es diuen entre ells unes coses, que en se~tan èir unes altres ~ls Caps i que, finalment, hnn d'escoltar-se les queixes, les cnqúni.;s, dels :;:ares. 
Aquastes situacicns de I:'talestar difós, de ccnfusié pcc explici
tada, han de clarificar-se. I cr~iern que han d 1 abordar-se des de dGs punts de vis·ta > 

ler. Tenir clar que una de les funcions dc tct Gducador,~~ la 
d'exercir una certa protecci6 dels nens o nois ~nfro~t- de 
les pressi<:'·ns èD guê sén Gbjecte. 
F.s a dir, els Ca!?s han de pesar-se incondiciç_,nalment al ces-
tat dels n':üs en t-:t ::l.llò que, junts, hagir~ vist clar. ·· ¡ 
I, ccmp1Bment3.riament, he..n de f.er-lC's veure qu-a no poden 
pesar-s-'hi t'3.n inccndicicnalment si nc s 1 ha fet un esforç 
perqu8 el grup es è.e:in•::ixi à' una ferma cle.ra. 
Això vol iiir qu•:; h.::! d'haver-hi ur~c cxig~ncia èe diàleg 
fins que les pnsici::r~s siguin clares i s'arribi a un 
-:J.ccrd quG sigui vincule.nt per .?. tQts. 
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2on~ Fer el poss'ibfe per :1 trann.uiLlitzar els parC;:!S •. Z¡juC::tr-l<:";s 
a veure rcaltsticarr,í.:mt 13. situ-J.ci6 i fc.."r-105 entendre les 
possibilitats i la nccessit,~:t d0 l<J. cc-~"duca::::i6. 

Aix~ pe-t fer-se c1e div<:!rsos r.1.anres<: 

- Ccnvocant une. reuní" amb la pres~ncia el 1 alç;una pcrson/1 
autoritzad~. 

- Fent un trcbrül dc di~lcg amb lt~s fam!liC:!s nmb !}Ui hi ha 
una major entesa i confiança perqu~ facin una rr.ica de de
fcnscrs dc 1' opci6 pcdag~0ica de L'! cceè.ucnc16. 

- Fent un altre treball de èiftlcg amb l8S fam1lies nês ccnflic
tivcs, dispcsats a escoltar-les en t0t ell~ que els preocupa 
i dcnar-los una resposta basada en el concixnmcnt rc:?..l dels 
nois 1 noies. 

3. 5 CornpC'sici!.S equilibrada del arup {tants n'Jis, tantes noies 
'aproximadament} i d~ l 1 cquip de Caps. 

Es evident que si el grup t~ una composició equilibi:ada, al
guns ?robler.1es ja nc· existiran. 

D1 altra banda, tan:b-5 és evident que, segcns quina sigui la 
forma de funcicmnr del grup, els nt"'!is e b6 les noies tendiran 
a marxar-ne. 

Es dif!.cil fer ccnsider;¡,cicns ge!ler~ls :;;nbre aquesta qüesti~, 
pergua tct dcp~n de la hist~ria de cada grup i, en aquest sen
tit, hi ha la passibilitnt dz perdre•s en anècdotes. 

L'Gnica c~sa que pot dir-se•n ês ~u~ hi ha una relació entre: 

possibilitats 
oue el grup 
esticrui e,..,.ui
librUt. ·' 

hist~ria que h~ viscut el grup 
forma de funcionar del ryrup. 

3.6 Diferancies en el ritme de rnaduraci6 ~ritrc nois i n~ies 

En la rnadurnci-5 de la personalitat( l.~s n'""ies snlt::n anar una mica rn~s de pressa que els nois. 
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Això es fa evident a partir dels 10-11 anys. 

Anuest fet ~§ unes conseqU~ncies en la compcsici6 de les 
Unitats. Sl lès noies es veuen obligades a conviure amb nois 
que, com a màxim, tenen ex3.ctarnent la matt'" ··xa edat 1 ês pro
bable que no s'hi sentin del tot bê. 

Aleshores, la qUesti6 ha de resoldre's pl~ntejant-se en 
cada cas quin ês el moment oportü de canvi d'Unitat per a 
cada noi o noia. No ens ha d'estranyar gens que les Daines 
mês grans es trobin ~illor smb el grup de ~angers, ni que 
les Guies tendeixin cap al grup de Picners/Caravel.les. 

Pera tampoc no és un absolut. Ha de pensar-se en cada cas • 

• o.o.o.o.o.o. 

' .\ 



;minyons esco~es 
~guleS sant jordi . 

l 
Document E 1 

LA COEDQCACIO 

Aquest Document pretê n una aproximació 

a la problemAtica derivada de l'aplica
ció del ~ètoda coeducatiu en les Uni
tats escoltes. 

I aixO des de diversos punts -de vista: 

per·què ês inter~ssant la coeducació 

quina problemàtica concreta_de funcio
nament apar_eix en les Unitats mixtes 

i la seva -i~cidència en els Caps 

• què ens hi diu l'experiència. 

El debat resta obert'per tal que en sur
ti una actualitzaci6 del tema 1- pUguem, 

entre tots, anar perfilant un _camí 
vàlid per a .. una educàci6 conjtinta .de 
nois i noies en 1 'es·coltisme_. 
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l LES MOTV!ACIONS IDEOLOGIQUES DE LA COEDUCACIO 

Transcrivim a continuaci6 uns fragments 
representatius àel document "La coeduca
ció a t-1E/GSJ", el qual pretenia ser una 
ajuda per a situar-non tots plegats en 
relació a aquesta visió de l'educació 
i alhora sobre la seva complexitat que 
rebutja tot esquematisme pràctico 

1.1 Les pressions actuals de la societat damunt les relacions 
home/dona. 

El fet de les relacions home/dona, en general, no podem deslli
gar-lo de les actituds de la nostra societato vegem-ne alguns 
aspectes, els més importants, implicats en el nostre problema. 

La nostra societat està masculinitzada. La cultura occidental, 
en la qual estem'submergitsQ ha estat assignant a la dona un 
paper de ·subordinació a les decisions i responsabilitats de 
l'home i 9 a -mês, ha establert en cada moment una divisió de 
funcions entre home i dona, a laqual no acabem, ara, de trobar
hi sentit. Sembla que aixO comença a canviarr perO la igualtat 
personal entre homes i dones, en la qual creiem, ês encara una 
fita a assolir. Cai que uns i altres es reconeguin com a perso
nes i que en les mütueS relacions pugui arribar-se a l'enriqui
ment personal de cadasca i al de la comunitat. 

Es, per tant, fàcil que en actuar conjuntament nois i noies, 
aquella equivoca especialitzac16 de treballs, divisi6 de fun
cions i subor_dinaci6, .quedi reflexada en la vida de grup. 

Cal lluitar contra aquests equ!vocs; cal prosseguir la lluita 
perquè la igualtat personal d 1 homes i dones sigui assolida. 

Llavors, en una societat mês harmOnica, els homes i les dones 
hi col.laboraran des de les seves possibilitats personals. 

Mentrestant, la situaci6 de la societat no ajuda a !~aprenen
tatge i a l'entrenament dèl treball en equip i a la col.labo
raci6 de nois i noies junts. Hi ha feines 1 funcions, corn 

', 

• ¡ 
¡ 
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__ dêiem...abans_, .. .que- sembJ.en. prèviament prefixades (per -exemple• , 
tallar llenya els. nois, fer menjar, lr;s _no~es_): .. 1, només per_:·
aquest fe_t, _contínuament hom limita uns i altres: unes coses 
sOn assignades nomês als nois, altres només a les noies i sem
bla que _no calgui que els uns aprenguin la dels altres. 

Es una situació a revisar i gairebé segur a superar, perquè 
la diferència evident entre nois i noies, homes i dones, no 
ve per aqu1 ~ . 

1.2. Unes relacions diferents homG/dona 

Quins són, doncs, en aquesta situació del context social, 
els objectius de la coedu_caci6? 

Repetim sovint que educaci6 equ_!Val a col.laborac16 al ·creixe
ment personal àe nois i noies i que aquest creixement tê, entre 
altres, una dimensió comunitària. Les nostres comunitats s6n 
composades d!homesi dones, nois i noi~s, és a dir, de du~s clas
ses d'individus amb característiques biològiques diferents: els 
sexes femen! i masculí, i amb caracterr.s·tiques psicològiques 

tarnb6 diferents, degut a aquella biologia diferent i als condi
cionam~~~s de tot tipus que, a través del temps, han actuat i 
actuen sobre lihome i la dona. 

L'educació de nois i noies no es pot produir de manera harmònica, 
completa· i equilibrada si no es fa en el coneixement i la col. 
laboracj:6 mutus. Així, doncs 6 aquesta educaci6 global que pre
tenem -i que entenem com un itinerari personal de cada noi o 
noia-, protagonitzat: per ell o ella cal q;ue nece.ss!riament es 
realitzi en la vida comunitària i en la convivència amb gent 
de ¡e altre. sexe. Els. nois ~·les noies han de fer l'aprenentatge 
de conviure, treballar, prendre responsabili·tats, comprometre' s, 
parlar, respectar-se, valOrar-se ••• 

Aquestes són finalitats tan vàlides per a nois com per a noies, 
i, a l'escoltisme, s.' assoleixen. a travês· d'una tasca d¡educaci6 
que converteix el seu lleure en· activitat creadora. Fixem-nos 
bê en aquest,fet: l'escoltisme actua només en un camp precís 
~."molt concret: el l~eure~· Les seves possibilitats s6n limita
des i tenen la seva originalitat, i cal esbrinar quine.s s6n1 
en aquest camp de la conviv~ncia i col.laboraci6 nois/rioieso 



D'altra- banda·, ·ca·l-·te:ni:r' en:'c.ompte com ·aquella. pres·sió de la 
societat -a-- través dels ·mitjans de comunicació i de vegades 
també les -accions· educadores· d'e la familia i l'escola compli

quen extraordinàriar.tent la .convivència i col.1aboració. de nois 

i noies, per la importància ·que prenen els mites, le·s conveniên 

ciesf el que està de moda, o la tradició quan es dóna corn a 
veritat científ-ica:-. AixO nO es pot oblidar en emprendre una 

tasca en aques·t camp, perquè poClria traUmatitzar els nois i les 

noies en posar-los en situacions molt contradictOries respecte 
a les que els dóna el context on es moueno 

Així, doncs, què hi ha dar-rera -d-"'aquesta parau-la tan imprecisa, 
com ês la de coeducació? 

Una intenció molt simple però dificil dc realitzar: la de poten
ciar que l'aprenentatge de la convivência entre nois i noies 
es "faci _.amb· una:· viSH>-.pei:-sonalttzador'a da les- reiacions' entre 

sexes, ben diferènt.,· com hem vist, de la que hi ha· éstablerta. 

Cap on va aquesta vis~6? 

La noia no ha e$tat feta. per estar sotmesa a 1 i ho_me! un i 

altre tenen _la._mateixa dignitat personal. 

Ho hi ha d'haver prejudicis de cap mena en l'itinerari de 
creixement personal, es tracti- d 1 un noi o d'una noia. 

Caf atendre i donar_ suport_ a les exigències biolè)giques de 
cada un dels se~es i relativitzar tot el que_ sigui divis.i6 , . . -. -
de ~uncions ~ especiali_tzaciiS de treballs q.~,e- _nomé_s es_. j.us-

tifiquin per r.:ions de rutina._. -,,-

La nova relaci6 entre sexes ha de fer que homes -i'dones ob
tinguin el bagatge espec1fic i possiblement diferent, que 
uns i altres necessiten. per a·pòder prossegúir la lluita 
cap- a una societat on h-i siguin considerats igualment com 
a persones. 

Ni el noi ha de ser un objecte de po~sessi~ per la· noia, 
ni a l'inrevês. El coneixement mutu d'uns i altres ha - ¡ ' 

d 1 anar deixant pas a __ un tipu~ d?. ;¡;elacions que valorin fo
namentalmênt la pqr~ona. 

Les relacions de convlvência entre -nois i noies han de por
tar tant a 1 1 alliberament dels tabüs que planen· sobre el 

• 
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sexe, com a l'alliberameñt de la servitUd que sigriifica la 
banalitzàci6 de les relacions sexuals. 

Si aquests són, doncs, els objectius de la coeducació, coeducar 
voldrà dir posar els mitjans per assolir aquell tipus de rela
cions noi/noia, home/dona que acabem de dibuixarr diferent del 
que insistentment ofereix la nostra societat. · 

~s veu clar que coeducar no voldrà dir simplement fer educació 
aw~ nois i noies junts~ 

La coeducació només es realitzarà quan hi hagi una intenció 
educadora en el sentit de preparar i d'entrenar en aquells 
tipus de relacions que hem asseny.a.fat a l'apartat anterior. 

Sin6, posar junts nois i noies sense Una intenci6 clara i uns 
mitjans adequats equivaldrà a coL laborar amb la soc·ietat es
tablorta, perquè es desenvolupin aquells valors que ella im
posa amb intencions bastardes a les relacions nois/noies, encara 
que aparentment aquesta imposició no es vegi. 
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2. LES CONDICIONS DE L'EDUCADOR I L'EDUCACIO SEXUAL 

Recornanèm la lectura __ dels fragments .. següents d'una con.fe.rência 

d'en Frederic BOIX a El Far el juny dol 1972 a propòsit de la 
problemàtica coeducativa. 

2 ~ 1 Les condicionà de 1 1 educador·. 

Crec que la p~rsona que ha de pòrtar una Unitat escolta coeduca
tiva, ha d 1 êsser una persona que estigui preparada especifica
ment, fins i tot més ben preparada que la persona que ha de trac

tar amb un sol sexe, perquê crec que la comple~!:itat nugffienta 
amb la,_relacitS. 

Ha d'êsser un individu que no pot quedar barrejat, engolit per 
la dinàrr.ica sexual que es; produirà en el grup, ja que llavors no 

pot ser l 1 elem~nt orientatiu de la· dinàmica del_ g:rup (~ els 
perills que això comporta). 

Podr!ern dir aix!, que les condi6ions per fer de Cap serien: 

a) Estar "ben resolt" sexualment i afecti.vament, amb. un apr~ 

nentatge concret d 1 aquesta realitat sexual i afectiva. 

b) Tenir uns coneixements tècnics de corn repercuteix en l'afec
tivitat i sexualitat dins les diferents etapes evolutives 
de l~educand. 

e) Domini de les t~cniques escaients per portar a terme, de 
la millor forma possible, la dinàmica d'interrelaciO sexual 

que es produeix dintre d'un grup coeducatiu. 

Ampliant el primer punt, podr!em dir que nben resolt 11 vol dir 

equilibrat, madur i que ha desenvolupat satisfactariarnent 
aquestes dues facultats: afectivitat i sexualitat. Es imprescin
dible que cada educador s 1 analitzi, intentant saber en quin ni

vell està, tan afectivament com sexualment. 

S'ent6n per afectivitat: el conjunt de fen~mens psicològics ~ue 
la~:persona experimenta per- ra6 d 1 haver estat afectada, (la per
sona ês afectada per objectes, situacions, pere principalment 
per altres persones); llavors podem dir que l'afectivitat estA 
!ntirnament relacionada awb la sexualitat. Aix!, una persona amb 

proble.-nes afec.tius dif!cilment tindrà una sexualitat reeixida~ 

' 
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A 1' inrevês~, _una .s~xtJaliJ:;~t- ~~_er:torbada, d,if.!cilment per;metrè! 
una situació afectiva. adequad~. 

Per tant-;--·--\es. ta~qi.les 

l'educadOr que vulgui 

,.,., --
personals que crec que ha de desenvolupar 
portar a terme la coeducació són: 

ler. La d 1 aquesta anàlisi d'introspecció de la realitat de 
cadascü. 

2on. L'educador no es pot limitar a una tasca te~rica, és a 
dir, llegir llibres, assistir a conferêncies, perquà 
això va dirigit totalment al saber, i pot quedar intacte 
el 1'ser", ês a dir, aquesta personalitat qua d'alguna 
manera ês· instrument decisiu per a l'educació. 

3er. Torno a repetir la importància que tê que el Cap no es 
deixi· engolir pel grup; que no passi que, en ser Unitats 
mixtes i ser el Cap noi/noia, passi a ésser un element 
no orientatiu del grup, sinO formar part integrant de la 
dinàmica i problemàtica del grup. 
Per exemple 1 eri· un equip mixte portat pet·· un Cap noi, 
hi cap--la---possibilitat- que; en I'aspe'cte afeCtiu, ·sigUi 
atret- per alguna noia i si aquesta li fa· 11 èl Dorfnoti'-, 
ês fàcil que ·aquGst -ihdividu' hi: vagl a caure; llavors-: 
aquesta .interrelaciO del Cap amb els me.-abres -de la Unitat 
fa que l'educadOr pas-si- a ·fo':rinar part ihtegrant --del grup~ 
Aquest-a ês una realitat molt freqUent en: les Unitats ·i, 
si el cap no ês prou madu-r 1 POt- portar la Seva si tuaci6 
personal a una situació que pr'oblematitzaria ·el grup. 

2.2 L'educació Sexual 

(iief • fitxa FOCA de •IE/GSJ sobre 
la Coeduc'aci6) • 

La neçessitat d 1 aquesta maduresa per part dels Caps que fan ·coe-· 
ducació es veu encara ,mQfS_ important si pensem- que_ el mar:c- coedu
catiu ha d~oferir bon~ jua~s: a l' educaci6- __ sexual dels-- nens-nenes 
i nois..,_ncies_. ~:n.- ~que:st s~ntit: extractem d'_ur;l altre article d~en 
Fr~deric BOIX aparegut_. en~_,la revista 01 Perspeçtiva Es.colar'1 del-: 
novembre de ~97.6, l.:;t segUe'nt_ visi6 sobre .quê hau.r;ia --d. 1-êsser ,, 
l~educaci6 sexual~ ,., ' 
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11 L'educaci6 sexuaL-;-penso jo- ha d~assolir quatre nivells· 

d ~ acc.i6 concrets: 1. Le. tra.'T!esa d 1 informaci6 objectiva. 

2. El crear un camp de possibilitats p~r als aprenentatges 

adients. 3. La forroeci6 d 1 .:wtituds lliures, ser~nes i equili

brades. 4. La resolució dels conflictes emocionals. 

La psicopedagogia sexual planteja, tarnbê com a condició inexo

rable, que el grup educador-<3:ducands sigui mixt; penso que no 

hi pot haver aducació sexual se.r!se una vida. dinartlica i espentà

nin. entre ambdós sexes. Crec que nc hi ha volta de full~ la coe

àucaci6 ha de ser psicopedagògica i la psicopedagogia exigeix 

de ser coeducativa. Aquest ês el marc insubstituïble de l'edu

aaaió sexuat i de la seva praxi. 

Els aspectes. que, en el doble sentit instruct_iu i psicopedagOgia, 

han de ser atesqs 1 _són els següents: La diferenciacil5 biolOgica 

dels sexes -L' anatomi9- i __ fisiologia general dels òrgans genitals 

- El procês de fecundació, embaras i part -Anatomia 1 fisiologia 

del sistema nerviós cen_tr~J. i. la seva funció en la conducta 

afectiva i sexual - El proc§s del coit - Plaer sexual i orgasme 

- Fisiologia genital de la pubertat~ primeres pl.luoions i pri~ 

meres nenstruacions i els seus esguards higiênics - La masturba

ciO,_- Els fenòmens emocionals~ sentiment d;atracci6, enamorament 

i estimació - Els rots de rnasçulinj.tat i de feminitat - Correla

cions entre personalitat i conducta. sex,ual - l~àtodes anticoncep

tius - Prostitució; pornografia i sexualitat de consum - ttica 

sexualg formulacions i interpretacions - La sexualitat i la seva 

utilització polltica 1 etc. 

No és aquesta una llista exhaustiva, per~ penso que compr€n el 

més fonarneatal .. Els fets que tarnb6 calen ser viscuts amb l'ajut 

educatiu, són, per exempl-s! LJestructuraci6 del sentiment del 

prcpi cos = El proc6s d'identificació amb el propi sexe - La fa

miliaritzaci6 amb el nu- L;expressió i comunicació "d'interessos 

i viv~ncies sexuals - La integració de les impressions er5tiques 

- La vivència del sentL~ent d¡atracció afectiva i sexual envers 

altres persones i la formació dels vincles emocionals corres~ 

ponents - La presa de consci~ncia àB les variacions dels estats 

emocionals com a resultats de les vicissituds de la interrelació 

amb persones valorades corn--a objectes afectius - La convivènciar 

en general, en t<;C gX"up humà que forçosament estarà· constitu!t 

per éssers sexuats i sexuals. 

l 
! 
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3 PROBLEMES· CONCRETS QPE ES PLANTEGEN A LES UNITATS MIXTES' 

En diverses trobades de Caps hem anat recollint una llista dels 

problemes que es presenfEü·{ amb més freqüència a les Unitats miXtes: 

- La separació entrG nens i nenes (sobretot a Llobatons-Daines) . 

- El perill de masculinització de les Unitats. 

- Els corrents d'afecte a l'interior del grup. 

- I més cori.cretament, la formació de parelles (sobretot a Ploners

Caravel.les). 

- La contrcí.dicció entre la moral que pot generar-se en un grup mix

te i la moral dominant en la nostra societat. 

Els problemes plantejats pel neguit dels pares i les pressions 
que fan. 

La composició equilibrada del grup (nois/noies) i de l'equip 

de Caps. 

- Les diferàncies en el ritme de maduració entre nois i noies. 

En els fulls que segueixen intentarem fer un plantejament ampli de 

cada un d~aquests proble:mes i obrj_r unes vies dc debat de cadascun. 

3.1 La separació cntr8 nens i nenes a Llobatons/Daines 

Els nens tendeixen a jugar entre ells i les nenes entre elles. 

Els costa jugar junts. 

Això és el m~s normal i freqüent en tota mena de grups mixtes, sobre

tot en les zones urbanes. 

No cal neguitar-se. El nostre objectiu nc són uns Llobatons/Daines 

que s"'entenguin id!l.licamen_t bé, sinó uns Pioners/Caravel.les que 

5:iguin capaços d'assumir lc.s. seves diferències, de fer-ne objecte de 

diàleg i de comunicació. N.ç esperem resultats inunediats •. 

Aquesta tendência dels nens i de les nenes a jugar separats pot 

ser atribuïda a dues causes: 

- L 1 una és que_ estan passant una edat al· -llarg .de la· ,q:u,al realitzen 

un procés d'identificació' amb el rol sexual que els :Ve -·socialment 

donat. 
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-~-~,l4.pre.ss16-de ,qui! ,_on.,objecte p~r,part d<; la fam1-
liao ~~-hLha uns rol.s .. masdÚl.ins .. Luns .de .. femeninsl ,_ p('ls 

mass-media.iTV 1 sobretot, perèJ també cinema, cè;mics, etc.). 

o•altra banda, tct-i---q_ue el proDl~ma exis-teix, hi ha unes dif_erên

cies entre les Unitats mixtes i les que no ho s6n; 
-- ' - . ' . ' . ' -

- A les Unitats mixtes _hi ~a un~ rnajcr naturalitat, una tranquil. 

litat en les relacions, un major centrament en Bl grup, mentre 
que a les que no ho s6n :hi ·na .. ,una tend~ncia a subvalorar :els fe

. nòmcns. a~e,c1;:.ius i a posar e~ primer lloc la tècnica i les rea

litzacions espectaculars. 

-_A les Unitats :fi.lixtes els: no~s ·<F~.~de_ven,~~, m~s- se~sibles i ~es noies 

menys bledes, tot i que, a _,vegades, -'~f ls nois adopten comporta

ments e~hibicionistes i les n~n~s s'~o mi~en. A les Unitats que 
no ho s6n de mixtes nc eS .prcdu~ix ~quests su~vització d'acti

tuds i el grau d'ngressivitat sol êsser rnês elevat. 

-A les Unitats mixtes, l'activitat (accié) tendeix a tenir menys 

importància per a la vida del grup que a les Unitats que no 
ho 'són'. 

EVidtmtinent, aquestes observàci.c-ns· ilc tenen un valor abSC'lut, ja 
que depenen de molts altres factors: medi socio-cultural dels nens, 

moment en què se'ls ha ajuntat~ moment del procés evolutiu del grup 
en quê es troben, etc. 

En tot cas, es tracta d'obrir camins per a suavitzar aquest proble

ma. Fem unes propostes i parlem-ne: 

1. El pr~e~ elcm~nt ês l'actitu4 dels Caps. Proposem que €ls Caps 

acceptin ~questa tendència dels nens i nenes a jugar separats i 
nc en· facin qUesti6. 
S"f.·e1s·cap's se 1·n fan· Problema, els nens·tèunbê~ I-, Com que estan 
en unà edit.t· en quê parlar· ês eri'c'lú:·à dif!cil, nC· Se'n· sortiran. 

2. Una ~ossib~iitat d'~ctuació pràctica és la recerca de joCs . .-i 
activitats 11 asexuades", és a dir, que no siguin definibles com 
a:· tnaSculinés-· ni ·com a femenines. 

I que el grup hi disfruti. Que sigúin un àxit per a tots. 

Aé¡uésta· mena ·dv activit·ats l?Ot Contribuir a relaxar els aritago-
. ,, 

Però, en tot cas: s'hn de respectar que els nens juguin "jocs 
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de nensJ,\ i les· nenes 11 jccs de nenes" perquè, ¿quê els està 

suggerint cad~ dia la TV? ¿Amb quin dret els negarem que res

ponguin ~ls eSt·Irtmls ·dc:t seu ambümt habi tU.al? 

3~ Aixè:l pla!lteja_ una contradicció aparent: si cerquem jocs "ase
xuats" (pé'r exemple, el ¡'volley-ball" en comptes del futbol) i, 

al mateix temps,' donem curs als jocs que la sccietat ha sexua

litzat ••• , què passarò? 

Aq.uí. també hi ha unes possibli tats d'actuació dels Cu.ps: per 

què no pot el Cap p~rticípar en els jocs de les nenes si s'hi 
troba b~? Per què no pot' la Cap participar en els jocs dels 
nois.? 

Si aix~. es fa amb naturalitat, què pot passar? 

4 e Un altre aspeCte a considefar és -el è.e · 1' actuàci6 dè 1 'equip 

de Caps en la vid3 del grup~-- com ês que habitualment és el -Cap qui es cuida de la disciplina -de les branques, per a en-

tendre'ns?- per qu~ la Cap no sol fer-ho? 

Quê passaria si els nens veiessin una forma de fer dels Caps 
menys paral.lela a la que la societat imposa? 

5~ Finalment, hi ha el problema de com es resolen els conflictes 
entre ~ens i nenes. 

Quan ha de parlar-sb d'un conflicte e d'una baralla, poden 
adoptar-se dos punts de vista~ 

Si s 1 enfoca la baralla com una qUes'ti6 antre un noi i una 

noia, e_stem reforçant els estereotipus socials~ 

• _Si sienfoca· com un problema entre lvanna i en Joan, amb els 

seus sentiments reals -de l'un envers 1 1 altre- estem posant 

dues ;persones en disposició de comunicar. 

Oi que és diferent? 
• 

. . . . .. . . . 
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Fins aquí. hem~ parla.t d '.aquesta problem5.t_ica cern si només 
afectés les unitats de Lobato~s/Daines. 

Per~ enca.ra que pofsei- ainb 
' 

. . 
~ ' --

- : ,; :.:. > 
menys freqUència, passa també en 

les Unitnts de nois més'---grans.· 

.-- L::1 di.ferência que hi veiem la concretar iem, íihicamènt-, al 
·-cinquè puht: quan hi' ha'·conflictes entre nois -.. i rtoie·s:. 

Si amb els Llobatons/Daines els Caps han de fer uria mica 
d'àrbitres de la situació, a partir dc R5.nge·rs/Noies Guies 
han d' ~~f.o_rçar-se a ¡;>remoure up. debat rné~ general i que 
crfdi a una anàlisi més profunda. 

---;,!' 
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3.~ El perill de rnasculinitze.cie, de les Unitats 

A la vida de les Unitats hi ha una tendència a ·fer prevaldre les 

activitats masculincso 

Zi.ixò fa que ens vinguin peques nc i es,·- i ta.'llba que les no .i--s siguin 

una mica nxicotots'1
, amb problemes a fora de la Unitat. 

Aquest problema he d'abordar-sc tenirit present que vivim cm una so

cietat 11In-"l.sculinitzo.da 11
, en la qual les cosas interessants són les 

que fan els homes i les ces.es secundàries queden per a les doncs. 

Compareu només la publicitat que fa la TV quan. anuncia joguines: 

- nLos Madelrnan lo pueden todo 11 ¡ "Geyper-Man, vive sus aventuras!". 
Es a dir, l;home és 0mnipotent, viu 1 1 aventura, res no ês fora 

del seu abast. 

- "Lissy hace como tü'' o n-saby r1ocos.ate, s'i no lo meneo, i lora ••• "~ 
11 Es_ta presumida de_ Leslie tiene sus vestiditos ••• n. Com a m.iim, 

_.le.s nenes poden ~epetir-se a si mateixes, reduïdes al seu rol de 

futures r...:3.res i mestresses de casa preocupades per .cosa s fG.tils. 

El nus del problç;."Ua esta en l' opèi6 de reproduir aquest model de so

cietat en qu~ hi ha una dom.inaci6 de l'home sobr~ la dona. 

La coeducació, duta a terme êmb sensibilitat i bon seny, ~S una ma
nera de dir noG 

..":..ra bê, nc podem quedar-nos en afirmacions generals. 

Hem de baixar al .terreny dels problemes concrets. 

Heus-acr. algunes' propostesG Parlem-ne i veiem ·que s'hi pot fer: 

la. Quines s_ón le~. actituds dels Caps-- -entre ells? 

.D 1 aixè ja -n'hem __ .parlat en l 1 apartat anterior: en la mesura 
-- ... :. ' 

qu¿ els Caps siguin capaços de relacionar-.se entre· ells 

d'una ferma que no sigui discriminataria, estan.donant un 

testimoni aue hi' ha ·'1altres -forroes 11 d'ê-sse~ i d'actuar. , . 

La primera proposta, dc.ncs, 1s la de 1 1 equip de Caps: que 

faci l'esforç de tenir una relació constructiva. 

2ao Com es fa el repartiment de les tasques en la vida de la 

Unitat? 

I 
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Per 
ser l,es noies les. que- cuinin? 

Qui diu qu·~ tallar llenya és una activitat masculina i 
que ,cuinat;" és- __ una activi t~t -femenina? Per quê ens ho 
creiem? 

En tant .en quant es mantinguin aquasts est~?reatipus ,_ s'es-
tà -pe:rpe.tuant. la manera de fer que no aCceptem. 

La scgéna· proposta, doncs, ~s la d'anar trencant aquestes 
.IQ~neres de fer gue- responen a la pressi6 exterior de .la 
societat. 

l f~r-ho de la· manera m~s natuYal-possible. 

Perquè, si ~ns ho pensem b~, no hi ha activitats que, per 
si mateixes~ sigu,in ç'masc~lineS'1 ni 11 femenines". 

E-l nostre objectiU h_nn· d'êsser' uns nois i unes noies que, 
naturalmen-t, es distribueixin leS feines d'una manera fun
cicna·l, i no paSdisèr.imina.t(>)r1a-. 

3a. Poden els nois i noies sent;lr-se protagonistes d'un canvi 
social? 

.En~ .axpliquem;;: no pensem en ols Llobatons/Daines, ni en els 
Ràngers/Noies Guies, sin6 en els Pioners/Caravel.les. Poden; 
a aquesta edat, fer un esforç conscient per a relacionar-se 
d'una' manera ·"novan? 

Els Llobaton.s/Dainés i l:üs Ràngers/N~.1ies Guies arrib::ir·an, 
ccm a m~im, a f~3r lefi cc ses d 1 -una-- forma diferctlt que la 
resta. 

Per~,els Pionors/Caravel.les pode'tl.formular-s'ho, parlar-ne. 

Poden fer-ne un pro'jeCte de· grup. Poden feri..ne· Un cbje.cte 
de--recerca. 

Podeil fer-ne una part del seu estil. 
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3o3 Els corrents dvafecte a l'interior del grup, i mês concretament, 
la formaci~ de parelleso 

En tot grup s'hi estableixen unes preferències entre les persones 
que el cornpcseno 

Hi ha uns corrents d 1 afe:ctc que sén polaritzats per determinats 
membres del grup. 

Hi ha subgrups dc companys que es tenen éntre si una estimaci6 més 
profunda que a la reste del grup. 

En als grups no-mixtas, que solen centrar-se en l'activitat~ 
aquests fenòmens solen quedar soterrats. 

En canvi, en els grups mixtes, que es centren menys en l 1 activitat 
i deixen més espai a l'afectivitat, aquesta fen~mens s6n més apa
rents. Fins i tot són públics i,_ si se 1 n parla molt, poden ~sser 
origen da conflictes. 

Benvinguts conflictes. 

Benvinguts perquè estan posant una realitat al damunt de la taula. 

Estan posant al damunt de la taula una de les necessitats pregones 
de la pers0na: la d 1 estLrnar i êsser estimada. I aquesta necessitat 
és de les quG mês scvint ês· pas·s-"'lda per alt, cern si fos de segona 
divisió. 

Quan, en realitat, una de les components rnês arrelades en el fons 
intern de la persona és aquesta necessitat d 1 estirna. 

Del fet que un noi o una noia es senti estimat, en dept1.aen coses 
tan importants com la imatge que es fa de si mateix, la seva orien
tació -constructiva o negativa- enfront de la vida, la seva segu
retat personal •.• 

A més a mês, 6s un fet que moltes de les coses que fan els nois 
en la seva vida quotidiana les fan en funci6 de satisfer aque$tes 
necessitats. 

I les fan sense ser-ne conscients. 

Es important pensar en el que pet passar, 1 de fet passa, quan de 
tot aix~ se 1 n fa quelcom de 11 nòrmal", és a dir, quelcom del qual 
se'n pot parlare 

¡ 
l 
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En aquest sentit, pensem que poden fer-se les prop~stes següents: 
; ,-'' ::. "·: ·-. -- --·-----------·---··-- ........ ·: ~: ....... -------... . 

la. Donar carta dc legalitat als sentimentsg 
Es a dir, no limitar-nos a parlnr de les empreses, dels va
lors, ds l'estil, etC. -que ja ho fer:t-, sinó p-.:~.:::..dr tambê àelS 

sentiments que vivim. 

No. It:!li tzar el f~t que eis nOis i "'les noies ex-perimenten sen
timents, ajudar-los a ésser conscients i a acceptar-los cern a. 

quelccm que nO ha d'~ntorrar...:se~ sinó que ha d'expreSsar-se. 

L'acceptació i l'expressi5 dels sentiments ~s un factor abso
lutament indispensable en· l'equilibri dè la_ persona.· 

2a. A.cceptar corn un fet absclutrunent normal e·l. de la formació 

_d~ parelles. 

Hi~ha 'una tendència a considerar que la formació de parelles 
~~Ys un perill per al grup perquê tenim la imatge qtie la parella 
ês quelcom )/tancat"~ 

Per~ aixè no és cert, no hi ha cap destí fatal que ho imposi. 

Les parelles es tancaran si senten amenaçada la seva existèn
cia. S'obriran si la senten recolzada. 

Hi ha una edat en què es fét el p,3.S 1 vitalment sentit, fonê.!s
sirnarnent sentit co~ ~ essencialr de l 1 amistat a l'amor. Es 

que no ha ee ser respectat? 

3a. Esser amatents a entcmar els problemes personals de descorat
jament, de desànim, de ·soledat ••• que puguin experimentar 
nois i noies conCrèts en moments ·de la seva vida. 

·Ajudar-les, no prbpiament a ~ortir de la dificultat, sinó a 
poder definir-se-la, trobar-ne les dimensions i el camí de 
superac'i6. 

Si se'n surteri perquè se' ls aj.uda, cOntinuaran demanant :tjut. 
Si se'n aurten per si matcixos 1 cruninaran sols. 

4a. Tot això 0ue hem dit fins aqu1, . . 
diàleg .. no_rmal entre nois i Cap::; 
a' ha nom« li t.~àt .1 1 expressió de 

ofegat aques~a expressió pesant 

ês impossible si no hi ha 

en el. t~rr~,ny afectiu. Si 
les emocions, si no_ s'ha 

en primer terme hs idees. 

I aixè!, encara, ~s impossible 1 si els Caps no ho proven 
entre ells. 

un 

!lO 



o 

_3.-A .La cont:ra.di.cci6 entre la moral qUe pot generar-se e:n un 
_grup mixte i la moral. dcntin~nt en- la nostra societat-. 

Una expressió d'aquesta ccntradicci-5 és el munt de problemes 
plantejats pel neguit dels pares i les pressions ~ue fan. 

En els casos en què hi ha conflicte entr~ la mcral dél grup 
mixte i la del seu entorn~ poden dcnar-se tres situacions: 

- Que la contr3.àicció sigui l':'l.olt fcrta. No sabem ben bê. si és 
problema que haurem de plantGjar-rios, perquè ens sembla 
que, a la fi, ol grup tê les de perdre i, tard o d~·hora, 
li tocarà èe plegar veles i replantejar-se el que fa, si 
és que vol sobreviure. 

- Que la contradicció sigui feblz. En aquest cas tarr.poc no 
hi ha problemes d 1 entesa. Parlant-ne i treballant-ho es 
troben sortides clares. 

- Que no hi hagi· una contradicci6 clara, sin6 una ambigUetat. 
Que les posicions :d~uns i altres no siguin prou explÍCites 
i que, al mateix temps, es visqui un malestar •. 

Aqu! s! que ens sembla que hi ha un prcblmna mês complicat, 
parlem-nc. 

En casos com aquest, sol succeir que els nois es diuen entre ells 
unes coses, que en senten dir unes altres als Caps i que, fina-l
ment, han d'escoltar-se les queixes, les enqúnies, dels pares. 

Aquestes situacions de malestar difós, de cc-nfusi6 poc explici
tada, han de clarificar-se. I creiem que han d'abordar-se des 
de dos punts de vista~ 

ler. Tenir clar que una de les funcions de .tot educador ·éfo la 
' ' ' 

d'exercir una certa protecció dels nens o nois enfron't.· .de 
les preS.~ions de quê són objecte. 

Es a dir, els Caps han de posar-se incondicionalment al cos
tat dels nois en tct ~11~ que, junts, hagin vist clar. 

' ' 

I, cOrnplernentàriament~ han· de fer-los veure que no poden 
pcsar-s.'·hi t.:tn incondicic;:np.-lmen~ si no s 1 ha .fet un. esforç 
perquè el grup es defineixi' -d'una forma claraQ 

Aix~ vol dir que ha d '·haver-hi una exigência de diàleg 
fins aue les poSicicns siguin clares i s'arribi a un 
acord que sigui vinculant per a tots. 
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2on..---Fer el poss.ible per .. a tranquil.litzar: els pares. Ajudar-.. ~os 

a veure reausuca.:nent'. la··-sit\i.:id.6 .. i·-· fer:.:: los "enteïidt:e les 

pos .. ~ibilitats i la nece::;sitc_t_ d--:- la. cc-cduca::::ió. 

Aixè pot fc:r..-.~_e __ Q.e _qi v·0:r;·_sq·s _r:tan:çes ~ 

- Convocant une r~uni6 amb la presència d~alguna. persona 

autoritzada. 

- Fent un treball de diàleg amb les famllies amb qui hi ha 

Una major entesa i cOnfiança perqu~ facin una mica dG de

fensors de l'opció pedagògica de la coeducació. 

•· ' ~ 

- Fent un altre treball de diàleg amb les families rnês ccnflic

tives, disposats a escoltar-l.as en tot,. e.ll:) :;r1¡~ els preocupa 

i dcnar-los una. resposta basada en el coneixc.:.-nent real dels 

nois i noieS. 

3.5 Comnosició equilibrada del qrup (tants nois, tantes noies 

aprcximadament) i de 1 1 equ.iP de Caps. 

Ss evident que si -el grup -té una ccmp·osici6 equilibrada, al

guns problemes ja, no .existiran. 

D" altra banda, també ês evident que, segons quina ·sigui· la 

forma de funcionar del grupf els nois e b& les noies tendiran 

a marxar-ne~ 

Es dif!.cil fer ccnsiè.eracicns _generals sobre _aquesta qüestió._, 

perqu~ tot depèn de la hist~ria de cada grup i, en aquest sen

tit, hi ha ln possibilitat de perdre-'s on ari~cdotes~ 

L'única c,':lsa que pot dir-se'n ês ç¡ue hi ha una relació entre: 

possibilitats 
aue el. orun 
éstiG.i:ü ~ eqUi
librê.t. 

-------
història que ha viscut el grup 

fa'rma de· .funci6n'ar del IJrup~ 

3.6 Diferènèies en el ritme de maduració entre nois i· noies 

En la madurnció de la Personalitat, les noies 'sOlen anar Una 
mica rnês de _pressa g~e els nois._ 
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A~uest fet tê unes conseqU~ncies en la com?csici6 de les 

Unitats. Sï l8s noies es veuen obligades a conviure amb nois 

que( C0171 a màxim, tBnan ex3.ctament la mat~-· ··xa edat, és !:)ro

bable que nc s'hi sentin del tot b~~ 

Aleshores, la qüestió ha de resoldre 1 s plantejar.t-sc en 

cad~ cas quin 6s el moment cportü de canvi d 1 Unitat per a 

cada noi o noin. No ens ha d 1 estranyar gens que les Daines 

rnês grans es trobin millor amb el grup de ~àngers, ni que 

les Guies tendeixin cap al grup de Picners/Caravel.les. 

Però tampoc no ês un absolut. Ha de pensar-se en cada cas. 

~o.o.o.o.o.o. 
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Documerit E 

' 

LA COEDUCACIO 

Aquest Document pretén una aproximació 
a la problemàtica derivada de -l'aplica
ció del mètode coeducatiu en les Uni
tats escoltes. 

I això des de diversos punts de vista: 

per què és interessant la coeducació 

quina problemàtica concreta de funCio
nament apareix en les Unitats mixtes 
i la seva i~cidència en els caps 
qu~ ens hi diu l'experiència. 

El debat resta obert per tal que ep_ sur
ti- una actualització del tema i puguem, . 
entre tots, anar perfilant un carni 
vàlid per a una educació conjunta de 
nois i noies en l'escoltisme. 
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l LES MOTIVACIONS IDEOLOGIQUES DE LA COEDUCACIO 

Transcrivim a continua.ci6 uns fragments 
representatius del document "La coeduca
ci5 a ~-!E/GSJ", el gual pretenia ser una 
ajuda per a situar-nos tots plegats en 
relacié a aquesta visió de 1 1 educaci6 
i alhora sobre la seva complexitat que 
rebutja tot esquematisme pràctic~ 

1.1 Les pressions actuals de la societat damunt les relacions 
home/dona~ 

El fet de les relacions home/dona, en general, no podem deslli
gar-lo de les actituds de la nostra societat. Vegem-ne alguns 
aspectes, els mês importants, implicats en el nostre problema. 

!..a nostra soci~ta_t eatà rnasculip,itzada. La cultura occidental, 
en la qual estem submergits,, ha estat assignant a la dona un 
paper de subordinació a les, decisions i responsabilitats de 
l'home i, a més, ~a establert en cada moment una divisió de 
funcions qntre home i dona, a laqual no acabem, ara, de trobar
hi sentit. Sembla que aix<Y'comença a canviarf però la igualtat 
personal entre homes i dones, en la qual creiem, ~s encara una 
fita a assolir. Cal que uns i altres es reconeguin corn a perso
nes i que en les mútues relacions pugui arribar-se a l'enriqui
ment personal da cadascü i al de la comunitat. 

Es, per tant, fàcil que en actuar conjuntament nois i noies, 
aquella equívoca especialització de treballs, divisió de fun
cions i subordinació, quedi reflexada en la vida de grup. 

Cal lluitar contra aquests equívocs; cal prosseguir la lluita 
perqu~ la igualtat personal d 1 homes i dones sigui assolida~ 

Llavors, en una societat més harm()nica, els homes i les dones 
hi col.laboraran des de les seves possibilitats personals. 

Hentrestant, la situació de la societat no ajuda a l¡aprenen
tatge i a l;entrenament àel treball en equip i a la col.labo
raci6 de nois i noies junts~ Hi ha feines i funcions, com 
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.~·-__..dê 1 em abans , .. -que-.. -semblen-- prèviament prefixades (per exemple: 
tallar llenya els nois, fer menjar les noies-) i, només per 
aquest fet, contínuament hom limita uns i altres: unes· coses· 
són assignadqs nomrs als nois 9 al tr·~s només a les noies i sem
bla que uo calgui q1'-e els uns aprenguin la dels altres. 

Es una situació ~ revisar 1 gairebé segur a superar, perquè 
la diferència evident entre nois i noies~ homes i dones, no 
ve per aqut# 

1.2. Unes relacions diferents home/dona 

Quins són, doncs, en aquesta situació del context social, 
els objectius de la coeducació? 

Repetim sovint que educació equival a col.laboraci6 al creixe
mènt.personal òe nois i noies i, que aquest creixement té, entre 
altres, una dimensió comunitària. Les nostres comunitats són 
coffiposades d~homesi dones, nois i noies, és a dir, de dues clas
ses d'individus amb característiques biològiques diferents: els 
sexes femení i rnasculíf i amb característiques psicològiques 

també diferents, dQgut a aquella biologia diferent i als condi
cionaments de tot tipus que 1 3. t.ravés del teoraps, han actuat i 
actuen sob1·e 1 1 í.1ome i la dona o 

L'educació de nois i lioies no es pot produir de manera harmònica, 
completa i equilibrada si no es fa en el coneixement i la col. 
laboració mutus. Així, doncs, aquesta educació global que pre
tenem ~i que·entenem com un itinerari personal de cada noi o 
noia- protagonitzat per ell e ella cal que necessàriament es 
realit~i en la vida comunit.ària i en la convivència amb gent 
de l'alt;r:e sexe. ~ls nois i les noies han de fer 1 1 aprenentatge 
de conviure, treballar, pre~dre responsabilitats~ comprometre's, 
parlar, respectar-se; valorar-se o-. o 

Aquestes són finalitats tan vàlides per a nois com per a noies, 
it a l'escoltisme, s'assoleixen a través d 1 una tasca d 1 educaci6 
que converteix el 
bê en aquest fet~ 

seu lleure en activitat creadora. Fixem-nos 
l'escoltisme actUa 

i molt concret: el lleure. Les seves 
només en un camp precís 
possibilitats són liinita-

des i tenen la seva originalitat, i cal esbrinar quines són, 
en aquest camo de la convivència i col.laboraci6 nois/noies. 
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D'altra banda, cal tenir en compte' com aquella pressió de la 

societat a través dels mitjans de comunicació i de vegades 

també les accions educadores de la família i l'escola compli~ 

quen extraordinària.r;-tGtlt la cOnvivència i col..laboració de nois 

i noies, per la i:.1portància que pren¡;;n els mites, les convenièn 

cies: el que està Ue ffioda, o la tradició quan es dóna com a 
veritat científica. Això no es pOt oblidar en emprendre una 

tasca en aquest camp, perquè podria traumatitzar els nois i les 

noies en posar-los en situacions molt cOntradictòries respecte 

a les que els dóna el context on e.s mouen. 

Així, doncs~ què hi ha darrera d~aquesta paraula tan imprecisa, 

com és la de coeducació? 

Una intenció molt simple però difícil dc realitzar: la de poten

ci'ar que 1' aprenentatge de la convivência entre nois i noies 

··es faci amb una visió personalitzadora de les relacions entre 

sexes. heri diferQr._t,. com he!!t vist,. de la que hi ha establertao 

Cap en va a·questa visió"? 

La noia !10 ha estat feta pDr estar sotmesa a 1 1 home: un i 

altre ten.;:n la mateixa G:tgnitat ¿ersonal. 

No hi. ha cl_'haver pX"ej-.lfJ.icis de cap mena en l'itinerari de · 

creixe:>..mE'nt ;;>ersoTJ.al.- es tracti d'un. noi o d'una noia~ 

Cal atendre i donar suport a les exigències biològiques de 

cada un dels sex~s i relativitzar tot el que sigui divisió 

de fu.n-_ciçms i especial i t~ació de treballs que nornês es jus

tifiq~in per r~ons de rutina. 

La nova relació entre sexes ha de fer que homes i dones ob

.tinguin· el bagatge específic i possiblement diferent, que 

uns ·i altres necessiten per a poder prosSeguir la lluita 

cap a una societat on hi siguin considerats igualment com 

a persones. 

Ni el noi na de ser un objecte de ·possessi6 per·la noia 1 

ni a l'inrevés. El coneixement. mutu d'uns i altres ha· 

d'anar deixant pas _a un tipus de. relacions que valorin fo-
' . 

nam~nta~:men,t __ la _persona. 

Les relacions de convivência· entre nois i noies han de por~ 

tar tant a· l-'·alliberanient dels tab11s que planen sobre el 
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sexe, com a l'alliberfu~ent de la servitud que significa la 
-bana1i tzaci6 de les re~aci.ons sexual-s. 

Si aquests són .. doncs., eJ.s ol:.~octius dc la coedUcació, coeducar 
voldr~ dir pos&r els m:!.tjnns per assolir aquell tipus de rela
cions noi/noiB.¡ home/dena que acabezn de dibuixar i diferent del 
que insist.crott;ent .;, .. fereix la nostra societat. 

Es veu clar que coeducar no voldrd dir simplement fer educació 
éimb nois l no:L::s junts .. 

La coeducació només es realitzarà quan hi hagi ~a intenCió 
educadora en el sentit de preparar i d'entrenar en aqUells 
tipus de relacions que hem assenyalat a l'apartat anterior. 

Sin6r pose.r junts nois i noies senSe üna intenció clara i uns 
mitjans adequats equivalQ.rà a col.laborar amb la societat es
tablerta, perquè es desenvolupin aquells valors que ella im
posa amb intencions bast~rdes a les relacions nois/noies, encara 
que apare~trnent aquesta imposició no es vegi. 
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2. LES CONDICIONS DE L'EDUCADOR I L'EDUCACIO SEXUAL 

Recomanem la lectura dels fragments següents d 1 una conferència 
d'en Frederic BOIX a El Far el juny del 197?. a propòsit de la 
problemàtica_ c_oeducativa. 

2 ~ 1 Les condicions· de 1 1 educador 

Crec que la persona que ha de portar una Unitat escolta coeduca
tiva, ha d'êsser una persona que estigui preparada espec1~ica~ 
ment, fins i tot més ben preparada que la persona que ha de trac
tar amb un sol sexe, perquè crec que la comple;ütat· augmenta 
atüb la relació. 

Ha d'êssér un individu que no pot quedar barrejatr engolit per 
la dinàmica sex~al que es produirà en el grup~ ja que llavors no 
pot ser l'element orientatiu de la dinàmica del grup (amb els 
perills que això compqr~a). 

Podr!em dir així, que les condicions per fer de Cap serien: 

a) Estar "ben resolt 1
' sexualment i afectivament, amb un apr~ 

nentatge concret d 1 aquesta realitat sexual i afectiva. 

b) Tenir uns coneixements tècnics de com repercuteix en l'afec
tivitat i sexualitat dins les diferents etapes evolutives 
dc l'educand. 

e) Domini de les tècniques escaients per portar a terme, de 
la millor forma possible, la dinàmica d'interrelació sexual 
que es produeix dintre d'un grup coeducatiu. 

Ampliant el primer punt, podríem dir que "ben resolt¡' vol dir 
equ~librat, madur i que ha desenvolupat satisfactòriament 
aquestes dues facultats~ afectivitat i sexualitat. Es imprescin
dible que cada educador s'analitzi, intentant saber en quin ni
vell està, tan afectivarnent com sexualment. 

S'entén per afectivitat( el conjunt de fenOmens psicològics que 
la·:persona experimenta per ra6 d 1 haver estat afectadaf (la per
sona ês afectada per objectes, situacions,, però principalment 
per altres persones); llavors podem dir que liafectivitat està 
1ntimament relacionada amb la sexualitat~ Així, una pGrsona amb 
problemes afectius difícilment tindrà una sexualitat reeixida~ 
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A l'inrevés, una sexualitat pertorbada, difícilment permetr~ 
una situació afectiva adequada. 

Per tant, les tusques personals que crec que ha de desenvolupar 
1 '~educador que vulgui portar a te.rme la coeducaci6 són: 

ler. La d 1 aquesta. anàlisi d 1 introspecci6 de la realitat de 
cadascú. 

2on. L 1 educador no es pot limitar a una tasca teòrica; és a 
dir, llegir llibresr assistir a conferènciesv perquê 
aixO va dirigit totalment al saber, i pot quedar intacte 
el "ser", ê_s a dir, aquesta por sona li tat que d • alguna 
manera ós instrument decisi-u per a l'educació. 

3er. Torno a repetir la importància que té que el Cap no es 
deixi engolir pel gt'up; que no passi que, en ser Unitat_s 
mixtes i ser el Cap noi/noia, passi a ésser un element. 
no orientatiu del grup, sin-6 formar part integrant d~ la 
dinàmica i problemàtica del grup. 
Per exemple 1 en un equip mixte portat per un cap noi, 
hi ca!' la possibilitat que, en 1 1 aspecte afectiut sigui 
atret per alguna noia i si aquesta li fa "el borinot", 
ês fàcil que aquest i~êividu hi vagi a caure; llavors 
aquesta :inte:trelaci6 del Cap amb els me:;;lbres de la Unitat__ 
fa que· l'educador passi a formar part integrant del grup. 
Aquesta ês una realitat molt freqüent en les Unitats i_, 
si el Cap nc és prou madur, pot portar la seva situaci6 
per3orial a una situació quo Problematitzaria el grup. 

2.2 L~educaci6 sexual 

(Ref. fitxa FOCA da .t•!E/GSJ sobre 
la Coeducació). 

La necessitat d 1 aquesta maduresa pe·r part dels Caps que fan co'e
ducaci6 es· veu encara m6s important si pensem que el marc coedu
catiu ha d 1 0ferir bons juats a l'-educaci6 sexual dels nens-nenes 
i nois-noies. En aquest sentit: extractem d'un altre article d'en 
Fred~ric BOIX aparegut en la revista "Perspectiva Escolar" del 
novernPre de 1976; la següent visió sobre què hauria d ~-êsser 
l 1 eduçaci6 sexual. 
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29 El crear un camp de 9ossibilitats per als aprenentatges 
adients. 3. La formació d'~ctituds lliures, serenes i equili
b~ades. 4. r,a rc~olucil5 dels conflictes emocionals. 

La psicopedagogia sexual plantoja; també com a condició inexo
rable, que el g:rup üducndor-educands sigui mixt~ penso que no 
hi pot haver educació sexual sense una vida dinànica i espant~-~ 
nia entre ambdós sexes. crec que no hi ha volta de full~ la coe
ducació ha de ser psicopedagògica i la psicopedagogia exigeix 
de ser coeduca.tiva. Aquest és el marc insubstituïble de l redu
aaci6 sexual i de la seva praxi. 

Els aspectes. que 1 Bn el doble sentit instructiu i psicopedagògic 1 

han de ser atesos, són els següents~ La diferenciaci6 biològica 
dels sexes -L'anatomia i fisiologia general dels òrgans genitals 
- El procês de fecundacié~ embaras i part -Anatomia i fisiologia 
del sistema nerviós central i la seva funció en la conducta 
afectiva i sexual - El prccés àel coit - Pla•;::r sexual i orgasme 
- Fisiologia genital j(:; la pubertat~ primeres pl.lucions i pri-· 
meres menstruacions i els 5eus esguards higiènics - La masturba
ció - Els i'enòrnens emocio::tals ~ sentiment d' atracci6 7 enamorament 
i estimació - Els rols de mascul~.nitat i de feminitat - Correla
cions entre. personalitat i conducta sexual ·- Hètodes anticoncep·~ 
tius - Prostitucir'5 1 pornografia i sexualitnt de consum - E:tica 
sexual~ formulacions l interpretacions ~ La sexualitat i la seva 
utilització politic?., etc. 

No és aquesta una llista exhaustiva 1 però penso que cornprBn el 
més fonarne;¡,tal. Els fets que tamb6 calen ser viscuts amb l'ajut 
educatiu, són, per exernpls~ L¡estructuraci6 del sentiment del 
propi cos ~· El procés d' id.;:.;ntificaci6 amb el propi sexe ·- La fa
miliari tzació amb el nu -~ L 1 expressió i comunicació d 1 interessos 
i vfvêncies sexuals - La integraci6 de les impressi·o.ns erè:ltiques 
- La vivència del sentiment d'atracció afectiva i sexual envers 
alt:res_ persones i la formació dels vincles emocionals corres
ponents ·- La presa dc consciitncia de les variacions dels estats 
emocionals com a resultats de les vicissituds de la interr~laci6 
amb persones valorades. com a ~bjectes afectius - La convivênciaf 
en geheral, en te"!: grup humà que forçosament estarà constituït 
per êsse-rs se:<(Uats i sexu'lls. 
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3 PROBLEMES· CONCRETS Qtl:E ES PLA_NTEGEN A LES UNITATS MIXTES ----------------------
En diverses troLadcs de Caps hem anat rGcollint una llista dels 
problemes que es presenten a.iub més freqüència a les Uní tats mixtes~ 

- La separaci6 entre nens i n2n8s {sobretot a Llobatons-Daines) . 
- El perill de masculinització de les Unitats. 

- Els corrents d 1 nfecte a l'interior del grup. 

- t més concretament, la formació de parelles (sobretot a Pioners-
CaraveL les). 

- La contradicció er.tre la moral que pot generar-se en un grup mix
te i la moral dcminent en la nostra societat. 

Els problemes plantejats pel neguit dels pares i les pressions 
que fan. 

La composició equilibrada del grup (nois/noies) i de l'equip 
de Caps. 

Les diferències en el ritme de maduració entre nois i noies. 
En els fulls que segueixen intentarem fer un plantejament ?..mpli de 
cada un d ~ aqussts problemes i obr!._r unes vies c'!_e debat de cadascun. 

3. 1 La seearació ~r0 nen~ i nenes a Llc-!Jatons/Daines 

Els nens tendeixen a j·ügar entre Glls i les nenes entre elles. 
Els costa jugar junts. 

Això és 21 mós normal i freqüent en tota mèna de grups mixtes, sobre
tot en los zones urbanes. 

No cal neguitar-se. El nostre objectiu nc són uns Llobetons/Daines 
que s~entenguin idíl.licament bG, sinó uns Pioners/Caravel.les que 
slguin capaços d 1 assumir les seves difer~ncics, de fer-nc objecte de 
diàleg i de comunicació. Nc esperem resultats immediats. 

Aquesta tendència dels nens i de les nenes a jugar separats pot 
ser atribuïda a dues causes: 

- L~una és que estan passant una edat al llarg de la qual realitzen 
un procés d~idDntificaci6 amb el rol scxuèl que els ve socialment 
donat. 
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-L-'-al.1:ra .As __ l.a pressió diiò! què s6n objecte per· part dc la famí
lia-~ ,hi ~'lP. uns rols masCulins i uns de f-emenins)", pels 
mass-mcdia t·Tv-, sobretot, ·perà· ta..'llbé cinema, còmics, etc.) e 

D'altra bandn, tct i que el problema existeix, hi ha unes diferèn
cies entre les Unitats mixtes i les que no ho sén: 

- A les tl!'litats mixtes hi ha urta majcr naturalitat, una tranquil. 
litat en les relacions, un major centrament en el grup, mentre 
que a les que no ho són hi ha una tendència a subvalorar els fe
nòmens afectius i a posar en primer lloc la tècnica i les rea
'litz:cicions èspectaculars. 

A les Unitats mixtes els nois esdevenen més sensibles i les noies 
menyS bledes 1 tot i que, a vegades, els nois adopten comporta
ments exhibicionistes· i les nenes stho miren. l~ les Unitats que 
no ho s6n da mixtes no es produeix aquests suavització d 1 actí
tuds i el grau d'cgressivitat sol ésser més el~~vat. 

-~les Unitats mixtes¡ l'activitat (accié) tendeix a tenir menys 
importància per a la vida del grup que a les Unitats que no 
h0 són. 

Evidentment, aquestes obscrvacicns, _nc tenen un valor ab_solut, ja 
que depenen d'3 molts altres factors:- medi socio-c-ultural dels nens, 
r.tornertt en què se'ls ha ajuntat~ I!".ODEmt del procés evolutiu del grup 
en quê es troben: atc. 

En tot cas, es ..:racta-· d'obrir camins per a suavitzar aquest proble
ma. Fer:; un¿s prcpostcs i pllrlen-nc~ 

1. El primer el&.te:Jt és 1 ¡actitud el els Caps. Proposem que els Caps 
acceptin <?.questa tendència dels nens i n-:mes 21. jugar separats i 
nc en- facin qüestió. 
Si els Caps se¡n fan problema, els nens també~ I, com que estan 
en una edat en quê parlar és enca.ra di_ficil, nc sc•n sortiran. 

2 ·- Un_-:1 pvssibiiitat d'actuació pràctica és la recerca de joCs.Ji 
activitats "asexuades*', és a dir, que no siguin definibles Com 
a masculines ni cern a femenines. 
I que el grup hi disfruti. Que siguin un êxit per a tots. 

Aquesta mena d 1 activitats pot contribuir a relaxar els antago
nismes. 

Però, en tct cas,. s'h.: de r::::spectar que els nens juguin ¡{]·Ocs 
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de ncnsJ-~ i les nenes "jocs de nenes" perquè, ¿què els està 
suggerint cada diè la TV? lAmb quin dret els negarem que res
ponguin als estímuls de~. seu ambient habitual? 

3~ Aixè'> planteja una contradicció aparent~ si cerquem jocs "ase
xuats" (per exemple, el "volley-ball" en comptes del futbol) i, 
al mateix temps, donem Curs als jocs que la societat ha sexua
lit.z0.t ... , què passar¿)? 

Aguí també hi ha unes possiblitats d'actuació dels Cups: per 
què no pet el Ca o participar en els jocs de lüs mmes si s'hi - -
troba bê? Per què no pot la Cap participar en els jocs dels 
nois? 

Si aix?\. es fa amb n.:<J;turalitat, què pot p<lssnr? 

4. Un altre aspecte n considcfar ês el è.B l' actuaci6 de l'equip 
de Caps en la vid~ del grup: com ês que habitualment és el 
Cap qui es cuida de la disciplina -de les brcnques, per a en
.tendre' ns?- per quê la Cap no sol fer-ho? 

Què passaria si els nens veiessin una forma de fer dels Caps 
menys paralolela a la que la societat imposa? 

S~ Finalment, hi ha <31 problema de corn es rçsolen els conflictes 
entre nens i nenes. 

' Quan ha do oarlar-sc d'un conflicte ,_.. d'una barallar poden 
adoptar-se dos punts de vista: 

Si s•cnfoca la baralla corn una qüestió antre un noi i una 
noia, estem reforçant els estereotipus socials~ 

Si s'enfoca corn un problema entre l'anna i en Joan, amb els 
seus sentiments reals -do l'un envers l~altre- estem posant 
dues ;persones en disposició de comunicar .. 
Oi que ês diferent? 

• • ~ • • o • • 



• Fins aquí hem parlat d'aquesta problcrn¿¡ti'ca com si només 
afectés les Unitats de Lobatons/Daines. 

D 

Perè'J erica:ta que potser amb menys freqüència., pas.sa també en 
les Uni·tatS de nois més grans. 

L.3. diferència que hi veiem la concretaríem, t'ihicarnent, al 
cinquê- punt: quan hi ha conflictes· entre nois i noies. 

Si amb els Llobatons/Daines els Caps han de fer uria mica 
d'àrbitres de la situació, a partir dc Ràngers/Noies Guies 
han d'esforça~-se a promoure un_ debat més general i que 
cridi a una anàlisi mês profunda. 
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3.:.·_E_l_ J?Crill de masc.ulinitzaci6 de les Unitats 

A la vid& dc les Unitats-hi ha una tendènci~ a fer prevaldre les 
activi ta-ts· masculines~ 

- --· Això fa que enS vinguin peques ncies, i tambê que les noies siguin 
una mica 11Xicotots'', amb problemes a fora de la Unitat. 

Aquest problema ha d'abordar-so tenint present qu~ vivim an una so
cietat 11IDAsculinitz:lda", en l.:i qual les coses interessants s6n les 
que fan.els homes i les c0ses secundàries' queden per a les do~es. 
Compareu nOmés la publicitat que fa la TV quan. anuncia joguines: 

- nLos Madelrnan lo pueden todo 11
; "Geyper-Man, vive sus aventuras! 11

• 

Es a dir, l'home és omnipotent, viu 1 1 aventura, res no és fora 
del seu aba:st. 

- "Lissy ha ce como tú". 11 Baby Mocosa te, si no lo meneo, llora ••• "~ 
11Esta presumida de Leslie tienè s us ves··tidi tos .... ". Corn a mXim, 
Ies -nenes poden repetir-s-e n sf mateixOs·, reduid'es al seu rol de 
futures mares i rn2strcsses de casa preocupades per cosas fütils. 

El nus del proble.."'l-h està en l'opéi6 de reprodUir aquest' model de so
cietat en quê hi ha una donünació de l'home sobre la dona. 

La coeducaci6, duta a terme amb sensibilitat i bon seny, ês una ma
nera de dir no .. 

Ara bé, nc podern quedar-nos en nfirmàcibns generals. 

Hem de'baixar al terreny dels problemes concrets. 

Heus-aC! ai~.hme~ pr0postes ~ Parlem-ne i veiem que .s'hi pot fer: 

la. Quines S6n les -actituds deis Caps en-tre ells? 

oi-aixè j-a n'hem parlat en l'apart-at ·anterior: en la mesura 
qu8 els Caps siguin capaços de relacionar-se èntre ells 
d'una ferma que nc sigui d_iscriminat3ria, estan donant un 
testimoni que hi ha "altres formes') d'ésser i d'actuar. 

La primera proposta, doncs, ~s la de l:equip de Caps: que 
faci l'esforç de tenir una relació constructiva. 

2a. Com es fa el repartiment de les tasques en la vida de la 
Unitat? 
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Per quê s6n e_l~ _nois_-_ e:ls ... que tall-oti· ·la llenya i han· dcf 
ser les noies les-- que- cuinin? 

Qui diu que tallar llenya .'Ss una activitat masculina 1 
que cuinar és una activitat femenina? Per què ens ho 
creiem? 

En tant en quant es mantinguin 3quests estereotipus, s.'es:
tà perpetuant la manera de fer que no acceptem. 
La segona proposta, doncs, ês la d'anar trencant aquestes 
maneres de fer que responen a la pressió exterior de la 
societat. 

I fer-ho de la manera més natural possible. 
Perquè, si ~ns he pensem bé, nc hi ha activitats que, per 
si mateixes, siguin "masculines 11 ni "femenines". 
El nostre objectiu han d'êseer uns nois i unes noies que, 
naturalment, es distribueixin l~s feines d'una manera fun
cional, i no pas4iscrirninatòria. 

3a. Poden els nois i noies senti.r:-se protagonistes d'un canvi 
social? 

Ens ~xpligu~: nc pensem en els Llobatons/Daines, ni en els 
Ràngers/Noies Guies, sinó en els Pioners/Caravel.les. Podenp 
a aquesta edatf fer un esforç conscient per a relacionar-se 
d'una man0ra "nova"? 

Els Llobatons/Daines i els Ràngers/Noies Guies arribaran, 
corn a rnàxim 6 a f~r les ccses dvuna forma diferent que la 
resta. 

PerO,els Pioncrs/Caravel.les poden formular-s'ho, parlar-ne. 
Poden fer-ne un projecte de grup. Poden fer-ne un objecte 
de recerc~-· 

·Poden fer-ne uria part del seU eStiL 
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3.3 Els corrents diafecte a l'interior del grup, i mês concretament, - ' la formació de parelles~ 

En tot grup s'hi estableixen _unes preferències entre les persones 
que el composen~ 

Hi ha uns corrents à. 1 afectG que s6n polaritzu.ts per determinats 
meffi.bres del grup. 

Hi ha subgrups dc companys que es tenen entre si una estimació mês 
pr9funda que a la rest2. del grup. 

En als gr-ups no-mixtes, que solen centrar-se en l'activitat, 
aquests fen~mens solen quedar soterrats. 

En canvi, en els grups mixtes, que es centren menys en li activitat 
i deixen més espai a l'afectivitat, aquests fenòmens. són m~s apa
rents. Fins i tot· són públics i, si se 1 n parla molt, poden êsser 
origen de conflictes. 

Benvinguts conflictes. 

Benvinguts perquè estan pesant una realitat ~1 damunt de la taula. 
Estan posant al damunt de la taula una de les necessitats pregones 
de la persona: la d'estimar i ésser estimada. I aquesta necessitat 
és de les que més scVlnt és !?ass;1da per alt, corn si fos de segqna 
divisió. 

Quan, en realitat, una de les components més arrelades en el fons 
íntem d~ la persona és aquesta necessitat d'estima. 

Del fet que·. un nci o una noia es senti estimat, en depe~1en c_cses 
tan importants com la imatge que es fa de si mateixr la seva orien
tació -constru_ctiva o negativa- enfront de la vida, la seva segu
retat personal ••• 

A mês a més, és un fet que moltes de les coses que fan els nois 
en la seva vida quotidiana les fan en funció de satisfer aquestes 
necessitats. 

I les fan sense ser-ne ccnscients. 

Es ·important pénsàr en et que pet pa_ssa_r,_ i de fet passa, quan de 
tot això sc' n fa guelccm de "normal"_, é_s a dir, que·lcozn del qual 
se'n pot parlar~ 
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En aquest sentit, pensem que poden fer-se les propostes següents: 

la. Donar carta à~ legalitat als sentiments. 
E:s a dir, no lirnitar·-nos a parlar de les empreses, dels va
lors, de 1 1 cstil, etc. -que ja ho fem-, sinó parlar també dels 
scntirn,;;.nts que vivim. 

No. ffialitzar el fet que els nois i los noies experimenten sen
timents, ajudar-los a ésser conscients i a acceptar-los cern a 
quelccrn que no ha d'~ntcrrar-se, sinó que ha d'expressar-se. 
L'acceptació i l'9Xpressi5 dels sentiments ês un factor abso
lutament inèis~ensable en 1 1 equilibri de la. persona. 

2a. Acceptar corn un fet abscluta~ent normal el de la formacié 
de parelles. 

Hi ha una tendència a considerar que la formaci6 de parelles 
ê's un perill por al grup perquè tenim la imatge que la parella 
~s quelcom 1'tancat" a 

Però aixè no €s cert~ no hi ha cap dest! fatal que ho imposi. 
Les parelles es tancaran si senten amenaçada la seva existên
ciao S'obriran si la senten recolzada. 

Hi ha una edat en qu~ es fa el p:1s~ vitalment sentit, fond!s
simament sentit com :l essencial, de l'amistat a l'amor. Ss 

que no ha de ser respectat? 

3a. Esser anatents a entcmar els problemes personals de descorat
jament, de desànim¡ de scledat •.• que puguin experimentar 
nois i noies CC'·ncrets en moments de la seva vida. 

Ajudar-los, no prèpiarnent n. sortir de la dificultat, sinó a 
poder definir-se-la, trobar-ne les dimensions i el camí de 
superació. 

Si se'n surten perquè se'ls ajuda: continuaran demanant ajut. 
Si se'n aurten per si mateixos; caminaran sols. 

4a. Tot això ~ue hem dit fins aquí, 
diàleg normal entre nois i Caps 
a'ha norm•litzat .l'expressió de 
ofegat aquenta expressió vesant 

és 

en 

les 
en 

impossibl-e si no hi ha 

el terreny afectiu. Si 

emocions, si nc S 1 ha 
primer terme :!ts idees. 

I això, encara, ~s impossiblo 1 si els Caps no ho proven 
entre cllso 

un 

no 


