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1 ~- :b"esen.Volup~e-nt ct€1 cos i canv~s biològics. 
,_, 

Entre elS 7 i els 11 anys no hi ha, norma.lment, canvis bio,lògics. El creixement del cos €s harmònic fins- a là pubertat·. 
Entre els.,6;-:l els 12 anys s'enforteixen molt els musCles·: la. forç·a física·· es·-~ dObla. 
Es desenvolupa,molt la coordinació i la precisió dels moviments l. 1 )'habilitat mahual. 

Els nens i les nenes són molt actius, com si tinguessin necessitat de moure's contínuament. 
Es l'exercici que necessiten per desenvolupar fo~ça i habilitat. 
Cal tenir-ho en compte per contribuir, mitjanç¿¡n.t jocs de força, de velocitat, de resistència, de salt, de preci:Sió, de traça, etc. al desenvolupament bà_si,c del seu organisme. · -

El desenvolupament del sistema nerviós central fa que, normalment, els nens vagin assolint: 

la ja .. esnéntada coordinaci6 de moviments: que vol dir coor.dillació dels ulls amb la mà o els peús, l'harmonia delS- 'fnO'•iiments difícils i complexes, etc ... 
el pr~domini d 1 una me i tat del cos sobre- l'altra: ·el fet qu_e j¿i'··siguin dretans o esquerrans, qUe és bó que_ siguin una e· osa a l'altra. 
que sàpiguen orientar-se sabent on tenen la dret~ i l' esquerra. 

Si no_ tenen ben rèsolts aquest~ aspectes als 
8 anys, pot ser convenient preocupar-se'n. 

2. Desenvolupament de la intel.ligènçia, aprènéntatgesl-interessos 
- Cap als 7 anys les accions f~siques van adquirint un complement d'operacions mentals. 

Les operacions mentals dels nens es limiten -a coses concretes: a coses que han fet, que han vist, han comprovat o poden recordar. 

Per això se'n diu operacions lògiques concrete-s. Són ·-diferents de les operacions lòqigues abstractes-; els. -nenS nomé·!;! poden op~ nar menfalment am:b èoses que han experimenta-t •-
Els nens no poden pensar sobre coses suposades. 

Qü.alsevo'i raonament que. e_s faci amb .ells .ha 'dEi' partir de 1 'e>tperièrici'a o de coses concr~ tes q4~ tenen al davant t:f; .q.ue poden recordar. 
- Les operacions mentals que fan els nens a 1 'e9;a;t f-ie Llol;:latçm_s/ Daines· són les següents:·· 
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saben classificar coses en grups diferents (és a dir, saben 
establir unes categOries l:ògique;!s que d_if_erenciE1n::_:ürie_s case-s 
de les altresí sàberl agrupar les coses que s'assemblen). 
saben ordenar les coses semblap.ts segons les seves cara~te_,... 
rístiques físiques; per exemple ordenar de gran a petit uns 
quants bastons, poden fer-ho també pel pes, el volum, la in 
tensi tat del color, etc. . . · -
això vol dir que saben comparar les qualitats dels_ objectes. 
també saben comparar quantitats i saben on n'hi ha més i on 
n'hi ha menys. 
això vol dir que tenen una noci6 del que és el nombre. 

- Altres operacions mentals que poden realitzar, sobre el món real 
l concret que poden veure, són: 

començar a explicar relacions de causa· a efecte entre fenò
mens, sempre i quan aquestes I-elacions 'no siguin massa com
plicades. 

saben establir relacions espacials: prop-lluny, dalt-baix, 
dintre-fora, enmie, etc .•. 
això els permet de reconèixer itineraris i saber tornar per 
un camí que han fet d'anada (pot semblar estrany, pe~ò per 
a un petitó, el camí d'anada a l'escola és diferent del de 
tornada) 
saben establir relacions temporals: abans-després (passat
present, futur), però els costa fer comparacions massa com
plicades: recorden el passat i, amb feina, conceben l'esde
venidor. 

Per això tenen dif:Dcultats per a fer previsisons, per a antici
par-se als esdeveniments que encara no han succeit; i si antici 
pen.quelcom, és només amb la imaginació. 

Adoneu-vos que el món mental dels nens és encara força 
restringit i que, per aque5;t motiu, molt sovint no po
den entendre del tot algunes de les coses que als grans 
ens semblen molt evidents. 
ts molt important fer-se càrrec que només poden generar 
idees a partir de coses concretes, a partir de situa
cions que han viscut. 
Amb tot i això, també s'ha de dir que sovint, molt so~ 
vint, fan coses sense entendre-les, pel fet que els hi 
hagin dit els grans en qui confien. Però això no vol 
dir que sàpiguen perquè ho fan. 

-Aquestes habilitats intel.lectuals que van desenvolupant-se els 
permeten d'organitzar-se la stva actiVitat personal; per ex.: 

fer-se la motxilla i tenir la roba endreçada. 
ordenar una sèrie d'operacions manuals per a construir 
quelcom. 

saber destriar els materials que necessiten per a una con~ 
trucció. 
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Perè, en canvi, tenen més dificultat per a fer-ho comjuntament 
amb els altres nen:::. -Aques-ta· dificultat va·' _su_pei•ant .... ·se poc a poc 
i sol ésser ben resolta cap als 9-1'0 anys. 

- Realitzen els aprenentatges fonamentals de la cultura del lloc 
on viuen: aprenen a- lleg'ii'·, escriure, calcular ... , cada· vegada més ràpidament i amb més _precisi6. 

També aprenen a utilitzar els· transports públics, a desplaçar-se 
per la vilJ. ,_ reconeixen carrers i places, horaris i programacions de televiSió, normes bàsiques de la vida ciutadana, etc ... 

Naturalm_ent· no tots' -els nens ho fan al mateix temps 
ni t ·nt ben f€t _els· uns com els altres. 

Es import_ant vigilar €ls nens que es retarden en a
quests aprenentatgeS. 

perquè deixant de banda que el retard pot ésser símp
toma d'una deficiència profunda els provoca sentiments 
d'infBrioritat. 

~s molt important fer que s'espavilin, que no s'ador~ 
min en falses incapacitats. 

- Els lloba·tons/daines ·s'interessen per quasi totes les coses d •aquest- món, però la seva· activitat fonamental és el joc, un joc 
d'exploració de la realitat. 

-Entre els interessos d'aquesta eda~, són remarcables: 

jugar amb aigua, s·orra,· fang, fustes, troncs, pedres. 

realitzar construccions amb aquests elements. 

construir-se cabanes, racóris, amagèl.talts on jugar a -.aventures imaginàri'ès. 

escoltar contes, més o menys reals,_ més o menys imaginaris, que els·~·-donin argument· per als seus jocs o 
treballs. 

fer representacions so~re con~es, improv;isacions, ju
gar a "famí-lies" (els petits i· les noies), "cow-boys", 
''polis 1

', (els nois). 

jugar amb ninos, "madelmans" figuretes, etc ••• si pot éSser en escena-ri_s n8.turais, (teZ..ra, _herba, aigua, 
etc •.• ); nois i noies difereixen. 

córrer, saltar, fer equilibris, amagar-se; nois i noies 
ho fan de fo~mes: diferents. 

fer petites expedicions per a explorar coses desco
ne·gude"S i, Si pot ser, prohibides; sobretot els nois. 

:. ~' 

dels jocs esportius els_ agrada,_.g. mês_a més de compe
tir', qUe· hi hagi unes r-egles i qUe· ~ls Çaps diguin 
quines han de ser perquè tothom compl'eixi igual. 

als jocs de taula hi juguen, pèrò· fia'rtt.:.se de la bo
na sort, sense tenir una cstràtegia lògica. 
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els més .grans tenen 11 hobbíes personals" .-i comenc-en 
a especialitzar-s'hi; els nois tenen "hobbies" més 
tècnics i les noies més artesans. 

els jocs, en aquesta edat, són de tres menes 

de manipulació, sorra i aigua, et-c .. 
que suposin habilitat manual. 

de repr~sentació, imitació, imaginació. 

de- competició: i va bé que competei
xin (aprenen que hi ha normes i han de 
posar-sc d'acord), però sense premis 
ni befes; el sol fet de competir ja 
és una satisfacció i guanyar encara -mes. 

3. Desenvolupament de la personalitat, afectivitat i emocions. 

- Els llobatons/daines tenen ja establerta una diferenciació entre 
el seu "jo" i el món real. 

Això.- pot semblar-nos natural, però hem de pensar que els petits 
no diferencien gaire entre ells mateixos i les altres persones o coses. 

-Aquesta diferenciació entre el 11 jo 11 i "les altres coses 11
, fa qué es reconeguin a sí mateixos com a diferents dels altres i que, poc a poc, vagin afirmant la seva personalitat, que vulguin ésser 

"ells 11
• 

-A mesura que es van fent grans, aquesta imatge de sí mateix és més_ i més important. Els nens, des dels. 9 anys, comencen a tor
nar-se ~na mica introvertits, es prenen estones per isolar-se i reflexionar, per a organitzar i judicar les seves experiències. 

els nens donen valor al fet que els grans tractin 
d'una manera personal, diferent de com tracten els 
altres. 

Per això és important que els Caps facin un esforç 
per reconèixer el que té de característic cada un 
dels nens. 

D.' aquesta manera fan una contribució al creixement 
d'una personalitat ben diferenciada, forta i recone
guda pels altres. 

- L'esforç que fan els nens per a afermar la seva personalitat, és 
ün esforç encara egocèr,tric, que no té gaire en compte els altres. 

Per això és freqüent que hi hagi conflictes en el grup: cadascú vol fer prevaldre la seva idea. 

La resolució dels conflictes demana molt de tacte per 
part dels Caps. 

Gairabé maí ningú no té tota la raó. 
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Aleshores és qü_ésti6 d 1 ens.enyar-loS a es Col tar i sosp-esar les raons dels al tres. 

D'aquesta manera var. mesurant-se amb la realitat, i 
això també,, els ajuda a comfo:rmar la seva personalitat. 

- Normalment, a aqu~sta edat, els nens ha han superat els temors de la primera iilfància i gaudeixen d'un sentiment de confiança en la vida, de confiança que els altres se'ls estimen . 
-Això els obre uns aDvs (fins la pubertat) plens d'estabilitat emocional. Aquesta c.àlma els permet d'obrir-se al món, d'in teresar-se per mol tes casE;! s, d'actuar amb :.~.spo.ntaneitat_ .. i. confiança, de tenir fè en els ··altres (s-Obretot els grans si no els decepcionen). 

- Aquesta confiança els ajuda a aprendre a controlar les seves reaccions i els s,e_us estats d'ànim: els nens poden experimentar sentiments. sens·e .. ,t~n;ir neces-sitat d'expressa-r-ros, poden c6rl'trolar els seus impulsos. 

~s un moment important per a l'edificació d 1 un eqtdli":' bri personal. 

Cal· demanar als nens que s'esforcin per a domïnar els esclats d'ira, els comport~ments antisocials. 

Això pot aconseguir-se amb una exigènci_a clara, dol
·ça· i f-erma alhbra, encoratjadOra i basada en la confiança. 

Si hi ha n...:.ns a qui els. resulta més difícil del compte és ~mporta de cercar~ne elS motius amb els pares i treballar ~~er a sol>..¡cionar-ho. 

- L'actitud bàsica de confiança de que hem parlat, permet als nens.:d 1 aprendre a estimar ct·' una al tr·a manera. 

De petits estimaven possessivament a la mare o als pares. Era un amor .. egocèntric. 

Ara van esdevenint capaços d'estimar· d'una manera més objectiva: d'estimar a 1 1 altre perquè s "'ho_ val, no perquè em d6na Sàtisfa.ccions. 

D'altra banda, els nens van guanyant autonomia _personal: 

·poden fer més coses i saben quines els agraden.' 

comencen a saber el que volen (diferent del que desitgen). Comencen a -dístinguir, enca:ra-· qUe pel testimoni dels grans,_ que una cosa és "desitj.arn i una altra 11 tenir el deure de". 

Com_e~cen _a construir una voluntat (''.te és dif~rent .del des,ig .i: q..ue- té unes baser- en el·· seri-tir. . .:e.nt mor:ü;· e·n els valors que veuen en les persone--S 1 q'Ue els' envOl ten i en els qu@ impregnen el seu medi ambient. 
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Adoneu-vos que van desenvolupant-se uns principis de: 

estiamció gratuita dels altres. 
sentiment del deu're, del valor. 

Són uns pricipis molt petits, i basats sobretot en el testimoni d'aquelles persones a qui estimen. 
Per això és tant important la presència al costat dels nens de persones grans que estimin i que actuin d'una manera coherent amb les seves opcions. 

4. Desenvolupament de la sociabilitat. El grup 

- Els Llobatons/Daines més petits estan aprenent a parlar als al
tres~ per fer-se ent~ndre pels companys. 
Això no us ha d'estranyar, si us heu fixat com els nens petits parlen sovint tots al mateix temps, de coses diferents i sense escoltar-se els uns als altres. 
Els Llobatons/Daines més grans, que ja han après a parlar per als altres, estan fent l'aprenentatge d'escoltar el que diuen els companys i de comprendre les idees que el volen comunicar. 

Evidentment, no us ha d'estarnyar que, sovint, les converses no portin enlloc i que les reunions de la Unitat siguin difícils. 
Però també heu d'entendre que podeu contribuir a que ~ls ntins facin aquest aprenentatges. 
Els Llobatons/Daines parlen per a sí mateixos i per al Cap, no per als compants. Igualment, no solen escoltarse els c_ompanys i sí en canvi al Cap. Si el Cap fa com de "repetidor de TV 11 els missatges dels uns poden arribar millor als altres. 

-Els Llobatons/Daines estan en l'edat d'aprendre a posar-se en el punt de vista dels altres, estan descobrint la reciprocitat. 
Però això no es fa d~ cop, s~nó que és un pas lent de la "llei del més fort" a la companyonla. 

- A poc a poc, però, va neixent un sentiment de companyonla. 
La coffipanyonia no és encara l'amistat. La companyonia és un sentiment d'igualta~ i de solidaritat, però no té en compte encara el caràcter més personal de les relacions d'amistat. 

t:s importantíssim ajudar els nens a comprendre que el seu punt de vista no és l'únic, q_ue n'hi ha d'altres. 
Això no ho aprendran per discurssos. Ho aprendran fentho. I ho faran si en les discussions hi ha un clima tranquil, que condueixi al diàleg. 
Aconseguir això no és imposar., sinó donar una base a l'autonomia. 

- En els jocs i altres activitats es planteja el problema de les diferèfl.aies d'aficions entre els nens i les nenes. Però aquest no és el problema-clau. 
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- Els nens comencen a jugar jocs amb regles i reglaments. 
I això els planteja el. problema de la justícia del reglament: 
el reglament ha d'ésser igual per a tots i ha de servir per a 
saber qui guanya i qui perd. 
Cal posar-se d'acord per a saber quina és la regla que arbitra 
el joc. 

-Les regles dels jocs són la base de l'aprenentatge de les normes 
de la vida en grup: jugar imposa la necessitat de regles; més 
tard, s'apliquen regles i normes per a regular altres problemes 
de la vida del grup. Això arriba cal els 9 anys. 

- Sovint es comencen els jocs sense regles precises. Les regles 
s'estableixen passada una estona per a solucionar conflictes. 
ts a dir, primer fan i després regulen. 
En canvi, altres vegades, accepten des del pr~mer moment les r~ 
gle'S que els puguin proposar els grans. 

- Això mateix és el que succe-..::ix amb les normes de vida del grup 
(i 'de la Unitat): 

- El 
de 

Si els Caps fan unes propostes de normes ben explicades 
i raonades, els nens tenen tendència a acecptar-les. 
Però el seu procés intel.lectual nomal parteix de l'ex-

-periència. De forma que és millor que s'arribi a establir 
normes després d'haver tingut l'experiència que s'ha de 
solucionar tal o qual problema. 
D'aquesta manera, cada grup va establint de forma força 
natural les seves normes de convivència, va adoptant un 
comportament cada dia més socialitzat, va aprenent a de
senvolupar un clima de cooperació. 
I cal tenir-ho molt present, sense que això signifiqui 
que elE nens superin del tot la seva actitut encara ego
cèntrica davant dels altres. 

Les regles del joc són la primera experiència per
sonal que fan els nens de la necessitat que hi hagi 
normes. 

Els problem'"'s que planteja la vida col.lectiv2 dt;;l 
grup só situacions que només poden resoldre mitjan
çant regles i acords concrets que tothom es compro
meti a complir. 
Els Caps tenen una feina a fer en aquest terreny: 

D1 una banda, partir del problemes concrets per 
ajudar els nens a arribar a acords concrets. 
D'altra banda, utilitzar prudentment la seva 
autoritat per proposar als nens normes i va
lors que els serveixin de referència. 
I també fer del diàleg quelcom de normal en la 
vida del grup. Parlant quan cal. 

grup és, a aquesta edat, un grup on hi ha força problemes . ' . CODVl.VeDCl.a. 
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I, a m~s a més, els nens tenen dificultats per aformular-sc i ex 
plicar quins són els seu problemes èòi.l6.ctius. -
Però ja s'ha apuntat quines són les línies de solució d'aquests 
problem12s: 

Les habituds que els nens ja tenen assolides: ells ja sa 
ben que hi ha coses que han de.fer-se i d'altres que no~ 
Ho han d'anar aprenent per experiència i perquè els 
grans els ho han dit o imposat. 
Uns principis morals basats en 1 'acord: el joc els -ha e!}_ 
senyat que éS imprescindible posar-se d'aqord per· gaudir. 
La presència dels Caps que, d'alguna forma, exigeixen que 
les situacions conflictives siguin solucionades. I que si 
guin soluCionades d'acord amb una certa proposta de valors. 

- Si els nens van vivint i solucionant els els seus conflictes d' 
aquesta manera, al llarg del temps es crea.com una tradició del 
grup, un estil de fer que queda com una adquisició del grup. 

-Això que s'ha ~xplic<it no és igual pels LL/D grans que pels petit-s: 
El grup de 7-8 anys té poca cohesió, és poc estable i té 
poca capacitat d'organització i cooperació prolongada~ 
En canvi, cap els 9-10 anyS ja han fet molts dels apre
nentatges que s'han exposat anteriorment i van superant 
moltes _d'aquestes deficiències. 
Aque·sta diferiència, que es veu en molts aspectes de les 
realcions socials entre els LL/D,ens pot fer pe·nsar en la 
conveniència que els petits (7-9) i els grans· (10-11) 
formin grups diferents, 

- Els Caps poden representar per al grup un paper de 
continuïtat entre un nen i l'altre. 
Com que, ·en major o menor grau, gaudeixen de 'la confi 
ança de-tots, constitueixE?n el primer ciment de soli:
daritat del grup. 
Els Caps poden contribuir a clarificar les situacions 
de conflicte entre els nens basant-se en les. capaci
tats dels nens per a sortir-se'n. 
Fent-ho d'aquesta manera, no els treuen les castanyes 
del foc, sinó que--, a més, els fan créixer .• 
Finalment, els Caps poden repreSentar unes opcions per 
sonals i poden fer una proposta al grup, que l'impulsi 
a camihar per unes vies-d'entesa i de progrés. 


