
m1nyons esco~es 
góes sant prd1 

FO.CA. 1977-78 

Pitx·a nQ 2 

To-tes les branques 

H!FLUEr-JCIES DE L 1 M1BIENT EN ELS ~,!t IS I W·IES 

L Intr:èducciÓ~ 

2 .. La famíliao 

3 .. Vescolao 

·4. L'empresa (el treball) 

5. Els mitjuns de comunicació de masses. 

6. Els grups dc companys. 



1 
1 .. Introducció --------·--·----·------·-- --- ... 

Tot individu té, en n~ixèr, un conjunt de possibilitats i conji
cions que anirà desenvolupant dc forma més o menys completa al llarg 
de la seva vida .. 

Les possibilitats i c~ndicions de cada individu s6n el que anome
nem '1herència" o 

La herència està constituïda per~ 
o Uns trets comuns a l 1 cspècie humana~ una fisiologia, uns instints, 

una programació del creixement orgànic, etc .. 
.. Uns trets especifics prCJpis de cada individu i heretats de la com

binació genètica produïda pels seus pares. 

LI herència d 1 aquesta )?ase biològ~q;¡,_ _de la persona, determina unes 
diferències d 1 aptituds i, fins i tot, la poss--ibilitat d 1 unes defi
ciències orgàniques .. 
Ara bé, el deser·Y::·lupament d 1 aquest potencial humà propi :.:le cada per
sona t6 lloc dins d 1 un medi ambient natural i sc•cialo 
Considerant l'acció de l:ambicnt Sübre la persr,na des del punt de 
vista de l'impacte que pot prc:.duir s~e ella, l 1 ent._-:rn pot._conte
n7 r cr-:nè.icions que: 

Afavc,teixin el desenvo-lupament, 
" el ret,:n~ctin 1 bloquegin o destorbin, 
Q o, fins i tot, arribin a deteri-orar P organisme i la perscnaQ 

Però en tot cas, Ja persona necessita, per a desenvolupar-se, un in
tercan·ri amb 1 1 ambient, j<J. que aquest li prc•porciona els estimuls 
que la posen en ffi('viment .. 

Els valors imperants en cada un dG ls àmbits de la vida dels nens o 
nois no són necessl.iriament c,-_,_~ncidents 1 sir.6 que el més frequent és 
que siguin diversos i, nolt sovint, c<.,ntradictoris .. 

Es a dir, els nens estan so t:nes:- s a J:?}'~_s_~~-?_.!:_s __ c_o_r,:_~radL,c.~_9_ri_~S:.'T No és 
per atzar que cada àmbit de la vida dels nens exerceix un tipus di
ferent d 1 influència i dc pressió; aquestes diferències poden atribuir
se a prejudicis o ri1anet'CS de fer i, sobretot, a les creences, postu
res i ideologles existents en CRda un .. 

A sobre d 1 aquest fet, c&l tenir en compte, a més, una anàlisi socio
lògica de la nost::-a societat perquè resulta que les pressions ex
tei:-nes no són neutres, sçvint tenen una intencionalitat .. Veiem-ne un 
exemple: 

Vivim en una societat en la qual el modus de pr0ducció pre
dominant és el capitalista·~ No és cap secret que les societats de ti
pus c2pitalista s6n Stlcietats classistes, és a dir, que al seu si s' 
hi enfronten classes S( cia ls que no gaudeixen de les mateixes opor
tunitats: el fet de nèixer en una determinada classe social condicio~ 
na en un ~ran nombre de casos el futur de la persona~ 

Les societats capitalistes es caracteritzen també per ésser 
socieb1ts de c: .. nsurn on homes i dones reben una pressi6 a fi de que 
consumeixin productes d'una .industria basada, srvint, en necessitats 
artificiaêhs. 
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Per a SL•bsisti.r i perpetuar-se, una societat d'aquest tipus 
té necessitat d'uns.mécanis'mes de manteniment: 
_ El control directe~ impqssibil-itat dei manifes-tar-se de forma dife-

rent~·a-Fe·s-fa'bTe·rta; di f i cu 1 tat-s per a 1' existència de canals a 
través dels quals els ciutadans podrien propagar les seves idees i 
alternatives, etc •• 

- El ~ntroJ._i_sl.~pJ9..9_~~.! es tracte de propagar les jerarquies de va
lors dominants i que es corresponen a les -característiques i neces

sitats del sistema. 
- El control educatiu:control- de ··l'aparell escolar i pataescOlar a 

trav-esr-rer-qUePottraspassar-se fàcilment la ideologia dominant. 
Evidentment, les- ideologies que circulen per l 7 escola no poden posar 
en perill l'estabilitat d~l sistema·. Normalment promou la competivi~ 
tat, la subrnisió, l' ind·ividualisrne méS que no pas el sentit crític, 
la solidaritat, la creativitat. 

Tots aquests mecanismes de manteniment prenen cos en unes esy 
tructures i en unes institucions~ 

A través d'aquestes pot ésser tramesa i mc·dlficada la jerarquia 
de valors que més convé als detentadors del poder .. 

Aquestes institucions a cahals de transmisió s6n: la família, 
l'escola, 1 1 empresa, els mitjans de comunicació de masses, etc •• 

Passem a nalitzar-los separadamento Però·voldriem aclarir que 
amb aquestes nntes no pretenem que els Caps l:¡agin de fer cap mena 
d'enquesta a les famílies -dels nois, sinó Únicament que tinguin pre
sents alguns aspectes del marc_ en que aquests es mouen..- No cal fer 
indagacions, sinó anar registrant aquelles C(·ses que nois i noies 
ens comuniqueno -

2. La familia 

L - 9..E..ilr_~S..~çJ_~~- a que pertany 
- grau de consciéncia de la seva situaci6 que tenen els pares .. 

barri on viuen~ 
grau de e- nflictivitat del tarrL 

2. treball del pare. Treball de la mare. 
ffilli tàñcia polí ticil;Slñdical o en organitzacions ciutadanes .. 
El compromís massa intens sol tenir efectes en el creixement 
de nois i nr:-ies ... 

3. - nivell cultural. 

4. 

èsfu-crr~c··del--"pare .. Es:tudis de la mare .. 
revistes aue es troben a-casa .. 
grau d 1 abS0rció de 1a família per part de TV. 

- interés pels altres espectacles i arts: cinema, teatre,.~o 
nivell d 1 obertura a dlaltres ambierrtS, famílies, etc .... 
grau de crítica de la realitat s-:.cial: 

." cap crítica 

.. una crítica excessiva; tc.t és un desastre 

.. una crítica ponderada 

Qr~2~i~zació de la vida domèstica~ 
<JTStrTI.:)Ucio -crel-~"ê$P<.ü-;erñOTO".no:J;a té la seva habitació o, 
almenys, el seu rec9 
repartiment qe les fein~s entre homes i dones, nois i noies 
responsabilitats person~ls dels fills: 



cUra del·-,seu llit, de la seva habitació 
cura de les s abatés, de la roba 
participació en la neteja de la casa 
participació en-preparació del menjar 

parame.1t de la taula 
neteja dels plats 

~ endreça de jocs i joguines 
~ administració dels diners~ 

cada fill té els diners que demana 
• cada fill té una asignació fixa i ha de 

comptes 
• cada fill té una asignació fixa i no ha 

car-ne r:es 

donar-ne 

d 1 expl+-

els diners són simplements regalats o es guanyen 
fent serveis 

~ es promou 1 1 es tal vi o no es té en compte 
- anades i vingudes~ 

els nens van i venen sols per la ciutat o se 1 ls 
accmpanya 

o tenen o no llibertat per a portar companys a casa 
o per anar a C3Sa dels companys 

regals i joguines: 

.. es c.:c;mpren només en diades assenyalades (sant, ani
versari 1 etc .. ~ ~ .. ) 

.. es ce:mpren sempre-. que els nens ho volen 

.. es compren qua'n hi ha un motiu real 
- relacic-ns a 1 1 interL--r de la far:tflia 

o nombre de germans 
o lloc que ocupa el que tenim a la Unitat 

grau d'aut-oritarisme/comprensiÓ/diàleg e·ntie pares i fi"! ls~ 
valors viscuts a la família: 

religiosos 
.. ètics 
" polítics 

hümans 
~ es tèt-ics ~.o 
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- la famíU.a té molt en compte els nens ·:, no. Està organitzada 
en funci6 de les necessitats dels grans o dels petits. 

-grau d 1 acceptació per part dels pares del fet de la creixença 
dels fills. Grau d'acceptació d:una auton'."•mia creixent' dels 
fills~ · 

- clima imperant en la família:· 
conflicta sovintejat (sot<retot amb els fills grans) 

~ entesa per a superar leé ~ificultats, diàleg_ 
• xantatge efectiu 

utilització freqüent o no per part dels pares de sancions: 
J fisiqués (cops) 
m~terials (no et deixo"fer això si tu ••• ) 
afectives (retirada de l 1 afecte si ~--) 

~ morals (judicis que deixen els nens ·planxats) 
diferències de tracte segons els sexes .. 

. 



grAu d'entesa entre els pares: 

~ entesa bona o acceptable 
" no gaire entesa, pérò volur¡tat de superar-la 

con{licte acceptat com una realitat 
~ conflicte no acceptat 1 guerra contínua 

3~ L'escola 
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L'escola té importància pel nc·mbre d~twres diàries _que els nens 
s'hi passen durant una bona. pila d'anys. 

La influència de l'escola pot variar segons: 

1 .. Els lligams que estableix amb la realitat; 

- oberta o tancad3. al cccntexte sr,cial 
cas què. si<jui oberta, relacions que manté amb entitats 
cíviques locals 

2. Tipus d 1 escola: 

- rural o urbana 
- estatal, privada, ccoperativa, religiosa 

3 .. Ideologia i valors vigents a l'esçolq: 

ideologia unif\·rme i pluralista 
valof?s potenci~ts per 1' escola: 

" integraci6 en la societa't establerta o desenvolupaf)1ent 
personal en una societat que canvia per 1 1 impuls humà 

.. potenciació de 1 1-individu per a que es fac¡ un lloc 
en la vida, o promc·ció de la cooperació, del S2ntiment 
de sc:lidari tat 

.. submisió, docilitat, obediènci.a o sent.it crític, 
creativitat, ~esponsabilitatm iniciativ~. 

4 .. Escola de règim unisexual, simplement mixta o amb intenció 
de c0educació~ 

S~ Existència de dife.rències de tracte seqons el sexe: 

.. en relaciÓ·a~s continguts de l'ensenyament 
~ en r_elac.i? a les activitats -que fan nois i w;ies 

6 .. tJivell. de qualitat de l'escola; 

• nivell de professorat; titolació i qualitat professional 
.. nombre t0tal d'alumnes de l'escola i promig per aula 
.. nivell d 1 équipament i activita.ts ct>mplementàries .. 

· 7 .. Relacions entr0 mestres i alumnes: 

• actituds pedStQÒgiques bàsiques dels mestres 
.. au te\ ri tariSme/ submis ió, diàleg/ comunicaci6 
.. grau de di-rectiVitat, organització, coordinaci6,desordi'e~ 
~ rigidesa, ex~és de crítica, crítica constructiva. 

8. Grau de participació dels alumnes en la gesti6 de P escola: 
, real o fictícia i manipulada 
~ total i radical o mesurada SeQons les possibilitats 

de nens i mestres 
nuL. la 

9-.; Contingut dels programes; 

~ memoristics 
~ informació sobre el món real, parcial o oberta 

autènt J.camen t_ 
pressió ideolè·gica (a travès de les matèries) o 
sentit de la realitat i respecte 2ls nenso 
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4 •. L'empresi!..!. El treball ... 

A partir d 1 .una certa edat, aquells nois i nc-ies· a qui la defi
ciència de recursos econòmics familiars crs hi obliga, han de posar
se a treballuro 

El tipus de cont~ctc amb la realitat que estableixen al treball 
pot impactar-los fortar:wn t ~ 

L JJ:12 .. us d_:_~J'E .. ~_sa.: gran, mitjana o petita. 

2, fipu~-j~r:: __ ~xef? .. 0.f_l_: manual, administru.tiu o comercial,. 
3o Lloc de t~eball~ 

- lloc en l'escalafó jeràrquico 
tasques i funcions 
rel~làcions amb la direcció i amb els càrrecs in.termitjos 
dn::ts l deures 
nombre d: h'¡rc~s de treball 

- 1:'emuner3.ci6 econòmica 
- possibilitats de promoció professic.nal 

4. ~-J:?_ient:_ amb els companys de treball 

grau de .::ompanyonii.l, de competència o de cc0pcraciÓ 
- gra11 de submisió de Vaprenent, del jove 7 als grans 
- grau de consciència de classe entre els companys 
-- grau de politització i de militància sindical.. 

s .. -Possibilitat o nec:essite.t de compagino_r el treball amb l'estudi 
o_ li ensenyament professional. Sobrecàrrega i fatiga que se'n 
àeriva ... 

5 ~ Sl s mitjans -~-':~-C:.~l:J..r:!._i~-~ci(?._j~a~ses ~ 

Els mitjans de o)municaci6 de masses s6n un dels canals que el 
poder utilit-za amb preferència per a transmetre i perpetuar 'la ideo
logia dominan~:~ 

Aquests mitjans, so~)retç,t la TV, accmpleixen una doble fUnció: 

- un<J. funció e~ 1 uductrinament: traspàs subti 1 d 1 una ideo lo-
----,.-,.-~---------ç;ia, d'un?. visio de la sc•cietat, d 1 uns valors (indidua-

lisme, ·.:oGlpètência, filosofia de l'èxit, felicitat, be
llesa, joventut eterna, violència, erotisme, masclisme, 
etc~ • .,.) 

Una funció d 1 i nc i taci6 al cnnsum: els 
un immens rnercaf .. ~Crê· cC;rïsLim-ict"':-=:r"S:". ~oi 

nens i joves són 
que ens entenem?. 

ts important que els educado_rs sapigueu fins a quin punt els 
nostres nois sofreixen l'impacte. d'_aquesta pressió: 

l'T Nomb.r•e- d'hor.es CJUe· veuen la televisi6 .. Fins a quin punt 11 de-
penen11'· de la pantalleta~ ---:----··-~ 

- tipus· de programes o telefims que prefereixen: 
~ inf~~mació que els donen 
• valoració que fan d'aquests programes i telefilms 
.. grau de crítica activa o de passivitat {empassar-

s'ho tot} 
.. impacte global que els fan 
.. ·::arma com veuen la TV-~- sols o emb els pares .. Con

trib;_¡ció que fan els pares a que h,i hagi crítica 
o passivitaL 

2. Pel que fa al cinema: hi van sovint 0 nc? 



tipus de oel.licules que veuen: totes o n0més les 
11 to lerades 11 
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- tipus de peL licules que prefereixen: :1 verdeS; 1
, poli

cials, cow-büys, kar21.te, guerra, namerican way of lifea 
qui els- acümpanya al cinema: pares C' companys?~ Com 
això influeix en que valorin el cinema d 1 una manera o 
altre? 

- en Conjunt, qu~ és el que els queda més del cinema 
que veuen? erotisme, violència, sofisticaci6, justícia 
simplificada estil Harrelsson~~~ 

3 .. Pel que fa a la música i als _9i_~S.?_s_~ 

- en compren sovint o no? 
- els compren perquè els agraden realment o perquè ;'toca 11 ? 
- tipus de música que prefereixen~ 

o clàssica 1 j<1zz, folk, cançC:. compromessaj cançó 
evasiva, subproductesoQQ 

• motius que els fan preferir un tipus de música 
a l'altre. 

escolten la música sols o acompanyats pels companys .. In
fluència dels companys en les preferències musicals, pa
per de la música en la cohesiÓ del" grup de companys. 

4. f9mics~ i re~i_ê_tes_ 

pressupost despés en aquests productes~ 
tipus de còmics: 

.. els de sempre (TBO, r.trortadelo~ .. ~) 
• els còmics progressius (Acorde6n) 
• NoveLles gràf.íques (; 1 par.a adult0s:1?) 
• llengua castellana o catalana .. 

forma c6m interpreten i viuen la influència dels còm.ícs: 
efecte- en els seus ]ecs, dibuixos, representacion·s, va
loracionS del món ...... 

revistes dels pares que els cauen a les mans (Hinterviu" 
i altres maravelles) .. Què en pensen?, què els suggerei
xen? .. 

6 .. Els Grups de _S:_9_m.J?.anys .. 

Als grups els nens i nenes, els nois i noies s'hi troben. 

Comuniquen, confronten les seves impressir:ms, il .. lusions, mi tes ..... 

Al grup s'hi coven uns elements d'ideologia col~lectiva, uns ele
ments característics de la seva generaci6 que s/,n lu síntesi de 
tot l'immens cúmul dlinfl~ ~ncies que els arriben. 

D'altra banda, al grup, els nois i nr}ies tenen una tendència a 
assemblar-se els uns 2ls altres, a no ésser ;1diferents 11 per a no 
haver de suportar el pes del rebuig de la cc)munitat .. 

El grup, doncs, és un lloc de síntesi. 

Alguns elements característics de tot grup s6n~ 

1. Les seves normes 

per quines normes es regeixen els nois i noies, com a 
grup, quan s6n fora de ln Unitat? 

- en què són diferents ac:uestes ncrmes de les que el grup 
té formulades i utilitza en els consells? 



- quins nois o noies tenen més influència per a .Pr9posar 
o imposar normes? 
de on treuen els nois i hoies les seves normes de grup: 
de la discussió democràtica, de la discussi6 en la que 
s'imposa qui ctida més fcrt, de les decissions o exigèn
cies dels grans, dels imperatius de la realitat? 

2o Les seves il .. lusi.~m~. i .PF_oje_:_ct.!:E. 

què és allò de que parlen els nois i n~ies del grup quan 
projecten activitats quasi ¡

1 impossibdes 11 ? 
- quins s6n els nois i noies qu.e parlen més en aquestes 

ocasions? 

3s La seva estnuctura afectiva 

-.al grup s'hi formen sub-grups d'amics. Quí s'éntén mi
llor amb quí? 
els subs-grups que es formen, responen a afinitats d'e
dat?, de sexe?, d'afeccions?, de procedència social?, 
d 1 escola?, de barri? 
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- c6rn influeixen els subgrups en la vida de la Unitat?·; 
c6m influeixen sobre els nois i noies que en f0rmen part? 

Però. al grup hi ha e1.s Caps .. I els Caps poden fer alguna cosa .. 

Els Caps també poden comunic::tr~ 

s6n allà per a desvetllar la paraula de nois i noies. s6n allà 
per a àir la seva paraula., 

Hi $Ón per a formulo.r-se i formular un immens interrogant: 

què hem de fer enfront de l'individualisme ferotge?, 
vant de l'Autor i turisme que ens cfega?, davant de la 
lació?, davant del consumisme?~ 

= = = = = = = 

da
manipu-

' 


