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ALWXH1ACI0 A L:\ P~D.t.GOGIA 

(I. Terminologies). 

1. Finalitats i plantejament del 
treoall. 

2, Postulats generals. 

3, Contingut dels·termes con
crets, 



l •. Finalit~ts i plantejament del treball 

Les reflexions de tipus general sobre l'educaciÓ són, en 

aquests moments, plenes de tòpics i d'imprecissions. 

Això entrebanca oualsevol intent de com~rensió profunda 

de fa r¡Üestió. 

Per a obviar aquesta dificultat, cal: 

ler. Donar-se un marC ampli de reflexió. 

2on. Cercar el significat precís dels conceptes i, 

fet això, posar-los en rela-ció per a extreu

re'n el significat çlobal. 

' 
Aquesta és la pretensió d~nquest document de treball. 

El P.lantejament óue ofereix per a dur-ho a terme consta 

de dos passos. 

En orimer lloc, s'hi troben uns ~uants postulats gene

rals en els que s~afirmen, per bé ~ue de forma àmplia i 

potser poc precisa, les coordenades en les ~ue s'instau-

. ra 1 'acció educativ<h 

Cada postulat general s'acompanya d'una llista de mots 

nue expressen realitats ralacion~dss Brnb el contingut 

2. 

del postulat. Penseu que els mots expressen les represen

tacions oua ens fBm de la realitat i ~ue, per tant, vo

len expressat-ne aspectes.· 

En segon lloc, s'hi troben le·s definicions nue la Gran 

Enciclopèdia Catalana proposa per als diversos mots sug

g_erits corn objecte de reflexió, mots --·ue es tracta de 

relacionar entre sí per a valorar, en conjunt allÒ ~ue 

tots ells expressen. 
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2. Postulats generals 

1. Els ~ssers humans no neixen acabats. 

La seva ca :acitat d-aprenentatoe i d'assimilació/ 
adaptaciÓ a l2 realitat, i la sevn deoendència res
pecte de condicions ambientals f~vorabJes en són 
característiques essencials. 

Com a conseqüència, totes les sacieta~s efectúen 
pràctiques orientades a asse0urar el desenvolupa
ment i l'adaptació dels nens a la realitat. 

Termes susceptibles de treball: 

Aprenentatge, aprendre. 
Creixement, créixer. 

Educació, Educar. 
Ensenyament, ensenyar. 
Instrucció, instruir. 
Orientació, orientar. 
Formació, formar. 

2. La pràctica de l'educació es realitza mitjanrant 
una intervenció dels adults prop dels nens en la 
oue intenten de posar-los e~ contacte i en interac
ció amb sectors progressivament ampliS de la reali-· 
tat. 

Termes susceptibles de t;eball: 

Intervenci6. 
Acció. 
Interacció. 
Relació •. 

Medi. 
Ambient. 
Adaptació. 

Anàlisi. 
(onflicte. 
Autoritat. 
Limitar •. 
Potenciar. 
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3. Anuesta intarvencid dels aduLts prop dels nens ~s 

una intervenció intencionada, orientada per unes 

finalitats, per unes opcions i per uns Procediments 

congruents amb els objectius perseguits i les VAlora 

cians nue els donen suport. 

Termes susceptibles de treball: 

Cultura. 
Fí, fin?litat. 

Mètode. 
r~odel. 

Valor. 

4. La intervenció educ2tiva es realitza basant-se en la 

consideració de les n~cessitats i dels dina~ismes 

1ue regeixen les diverses formes d'activitat Cels 

nens. 

Termes suscePtibles de treball: 

Actiu i tat . 
.Joc. 
Realitza-ció, realitzar. 

Treball. 

Creació. 
Estímul. 
Interès. 
~lotivació. 

Investigació. 
necerç;a. 
Teinpteig. 

s~ L'actuaciÓ dels adults prop del! nens pot prendre 

moltes formes. diterents -8UB fins i tot poden sem

blar antagbniques- totes ~lles' v~l.lides segons les 

circunstàncies i C8da una d'elles emmercada en uns 

dintells d'eficàcia. 

Termes susceptibles de treball: 

f\judar. 
. ~mar. 
Com.unicar. 
Escoltar. 
S.ncaratjar. 

:::nsenyar. 
Estimar • 
Estimular. 
rnstruii:-. 
Limitar. .. . 

I 
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Orientar. 
Ordenar. 
Potenciar. 

Recolzar~ 
Regulnr. 
Suportar. 

5. 

·Si es consid·era el grup, i no només la dimensió indi 

vidual de l'educació, és possible d'entiruir la llis 

ta de termes· amb: 

Coordinar. 
Dirigir. 
Organitzar. 

6. L'actuaciÓ dels adults prop dels nens és també rela

ciÓ amb a(luests. 

La relació dels adults amb ols nens pot prendre tam

bé moltes formes diferents -~ue poden semblar anta

qqninues- perÒ que tenen totes elles una validesa 

d~penent de les circunst~ncies i uns rlintells rl'efi-

' . cac1a. 

Termes su~ceptibles de treball: 

Autonomia. 
Dependència. 

Independència. 

InterdepGndència. 

Autoritat. 
Llibertat. 
Condicionament. 
Espontaneitat. 
Conflicte. 

Límit. 
Referència. 
Restricció. 
Valor. 

7. L'acció que es preten educativa és una 3CC~Ó orien

tada al desenvolupament de la ··ersona en t'ates les 

seves dimensions. 

Fer una llista complerta d'anuestes resulta molt di

fícil. Proposem, però, a~uests mots: 
• 

Desenvolupament. 
Personalitat. 

Afe-ctivitat. 

Autonomia. 



Comunicació. 
Creativitat. 
Espiritualitat. 
Expressió. 
Ideologia. Ideals. 
Intel.ligència. 
Llibertat. 
Moral. 
ReL3ció-. 

~ Sensibilitat. 
Sociabilitat. 
Sexualitat. 

6. 

B. El desenvolupament pe~sonal no es fa pas en el buit 
ni al marge de les realitats materials, socfals, in . .=. 
titucionals, etc. 

Al contrari, consisteix en un procés de contrastació 
amb la realitat al llarg del ~ual s'efectúen uns npre 
nentatges concrets aue con~titueixen les condicions 
més immediates de desenvolupa~ent. 

Termes a treballar: 

Aprenentatge. 
Desenvolupament. 

Actituds. 
Coneixement. 
ContemplaciÓ. 
Cooper~ció. 
Crítica. 
Habilitats. 
Hàbits. 
Instr'...lments (adr::uisiciÓ d"). 
LÍmits. 
~1ètode. 

Ordré. 
Valors. 
Aptituds. 
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9. L'actuació educativa no és exempta d'una dimensió i 
d'una intencionalitat poiítica. Al contrari, ~s una 
actuació aue s'efectús en funciÓ d'unes orientacions 
nue, molt sovint, són el reflex d'uns ·interessos. 

No es tracta tant d'iniciar una anBlisi de les dimen
sions socio-polÍtinues de l'educaci6 cdm de orendre'n 
consciència en l'essencial. Per això, els mots rue 
proposem ·sÓn: 

,1\daotació. 
Inadaptació. 
O rd re. 
Delicte. 

10. Per a la problem~tica que ens ocupa, ~ue 6s la de 
l'aducació en el lleure, hi he aspectes esnecífics 
de la situació de ten1ps lliu~e ~ue 's important de 
recollir en una llista de termes. a p~rt-i que ser
veixi per a cercar all~ ~ue t'de genuí l'aoortaciÓ 
educative en aouest ~mbit de la vida dels nens·. 

Llista de termes a treballnr: 

Activitat. 
Diversió. 
Esbarjo, e~bargir. 

Esplai. 
Evasió. 
Lleure. 
Oci. 
Treball. 

Educador. 
r:~es t re. 
Monitor. 



B. 

3. ·contingut dels termes concrets ~ue s'han nroposat. 

Les definicions relatives a cada terme s6n tretes cte 1~ 

Gran Enciclopèdia Catalana ~ue és la font més nostra ~ue 

disposem en aquest moment. 

Sovint no donem pas l~8rticle complert corresponent ~ 

cada mot pernuè 8ixò ens allargaria massa i d'al-

tra banda, hi ha acepcions de diversos mots ~ue no venen 

al cas; per exemple: acepcions cientÍfioues, leqals, filo

sòfinues i altres. 

Es possible ~UB· les definicions proposades a l'Enciclopè

dia no satisfacin sempre les espectatives •:ue un mot po

dria suggerir a la reflexi6 pedao6gica·. Aixb no ~s estrany 

pernuè la const~ncia del fluir del ~ens~ment hum~ ·i l'~s 

metaf~ric del llenguatge enri~ueix els termes i en modi

fica el sentit. 

Al davant d 1 aquesta conting~ncia, hi ha la ~ossibilit3t,, 

ben l'egítima, d'assajar de complertar les orecisions pro

posade~ per l'Enci~lop~dia. I hi ha tamb~ la possibili

tat de recorrer a altres fonts: l'Alcover., l'En¿iclop~

dia Larousse, el Fabra, el Diccionari de le :1eal ,,cada

mia de la Lengua, etc. 

.J 
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Llista·!. 

Aprenentatge. Psic/Enseny. Exercici QUB produeix els mò

duls de comportament o trets de personalitat no atri 

bu1bles a la influència exclussiva de l'herència ge: 

nètica. Perauè hom pugui aprendre, però, cal ~ue 

l'organisme hagi assolit el nivell corresponent de 

rlesenvolupament, la ~ual cosa sí nue és influïda di

rectament per l'her~ncia. 

Social. Procés pel aual un individu, un qrup o una 

col.lectiv~tat adnuireixen trets o complexos cultu

rals, tals com el llenguatge, els prejudicis, les 

normes, les creences, les regles de conducta. 

Aprendre. Ad~uirir la coneixenca, la pr~ctic~ (d'alguna 

cosa) amb 1 'estudi, 1 'atenció. 

Creixement. Acció de créixer. 

Créixer. Augmentar, un organisme viu, gradualment en vir

tut de la seva forca vital. 

Fer-se. Oesenvo~upar-se naturalment ••• 

Educació. AcciÓ d'educar, d'enseny.,ar·i'instruir els in

fants, i tamb~ els adults,·'per tal d'aconseguir el_ 

desenvalupame8t integral de llur personalitat. 

Com a realitat social, l'9ducaci¿ ~s el mitj~ pel 

''u al una comunitat transmet a· les noves generacions 

uns coneixements d~terminats o una cultura, tot pr~ 

parant-les per a rebre altres coneixements i assi- · 

milar tècninues noves. En realitat, els principis i. 

la pr~ctica educatius mai nd responen tont als orin 

cipis del 11 conjunt 11 de la societat com a les normeS 

d'una classe o d'un grup social domin8nt ~ue retx-a 

presentar la seva visió del m6n'i els seus interes

sos com a propis de la col.lectivitat. 

Ensenyament. Acció d'ensenyar. ~llb rue hom ensenya. 

Enseny. ·sistema i m~tode d'educar i instruir. 

Ensenyar. Indicar, asseny.alar. Mostrar volunt~ri~ment al

guna cosa. 

Formaci6. AcciÓ de formar. 

-' 



lo. 

rotmar. fer alguna cosa donant-li la forma nue li és prò

pia, crear, concebre, produir. Fer. de diversos ele

ments un conjunt, una unitat complexa. bonar una 

certa forma, configurar .• 

Instrucció. Acció d'instruir o d'instrw1r-se. 

Instruir. Donar a algú coneixements o informacioñs, espe

cialment d'una manera met~dica. 

Orientació. Oetermin3ciÓ del iloc on es trob8 una persona 

o cosa. Direcció que cal seguir. Informaci6 donada 

a algÚ sobre l'estat d'un afnr, etc., pernuè s3oiga 

còm manejar-s'hi. 

Orientar. Adnuirir els elements de judici necessàris sobre 

una cUestió par a poder actuar. convenientment. 
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Llista 2. 

Intervenció. Acci6 d'intervenir (= prendre Part eri algu

na cosa, prendre part e~ algun afer per arranjar

lo, modificar-l'o, etc.). 

Acci6. Menifestaci6 d'una forra, m~nerA ~'obrar d'una cau 

sa, .acompliment rl'una funci6. Manifest~ci6 de la v; 

luntat. 

Interaccid. ~cci6 o influ~ncia m~tua o recíproca. 

So.ciol. Procé.S social a través del :~ual els indivi

dus i els grups ~'estimulen i reaccionen· en relaci6 

els uns amb els altres. 

Relaci6. Lligam, refer~ncia, connexi6 GUB hom percep o ima 

gina entre dues o ~és coses. 

.nedi. 

Files. Lligam, refer~ncia existent ~ ~ue hom suposa, 

entre due~ o mes cases, o entre dos o m6s conceptes 

o judicis, talment QUe, establert un d'ells, ho~ h8 

de pensar alhora en l'altre, o els altres. 

Biol/Ecol. tonjunt de condicions ambientals cue 

titusixen el marc on s~esdev~ l'exist~ncia d'un 

ser viu o d~una col.lectivitat. 

cons 
• ss-

El msdi compren tots els factors· ~ue influeixen en 

el desenvolupament d'un organisme, excepte el f2c

tor genètic. Els organismes presenten un grau ele

vat d'adaptació a nualsevol medi, el rual condicio

na, fins a u.n cert punt, la morfologia, 1 'anatomia 

i la fisiologia. 

Ambien~. Psic. Conjunt d'elements nue poden actuar sobre 

--un individu. Es constituit per les cases enmig de 

le? nuals viu, les 09rsones amb les QUals està en 

contacte i 1 ;actitud d 'aouestes oersones envers ell. 

Cultura. Antrop.Cult. Conjunt de tradicions (liter2ries, 

---~istòrico-socials i científi~ues) i de formes de vi

da (materials i espirituals) .d'.un poble, d'una so

cietat o de tota la humanitat. 

Ada11tació. AcciÓ d "adaptar o adaptar..-s,e. 

Biol. :ideourJ.ciÓ dels organismes a.,llur m_edi n::tural. 

Psic. Conjunt i r~sultat d~- les reaccions par mitj~ 

de les nuals un individu respon harmònicament 8 les 

I 
I 

I 
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diferents condicions cue li planteja un determinat 

ambient, modificant-ss a sí mateix,o b' modificant 

la realitat segons esauemes propis. 

Social. Proc~s mitjenrant el ~ual un individu es

tructura bàsicament la seva personalitat i rep, per 

mitj~ de l'cducaci6, els principals elements amb els 

quals haurà d'afrontar la realitat. 

An~lisi. Examen de les parts constituents d'un tot, sepa

radament o en llur relació a anuest. 

Conflicte. Xoc, contesa,. lluita. Conteia orolonaada, es

tat d'oposició. 

Psic. Situació donada per una discordança entre les 

tendències i els interessos o les imposicions exte~

nes. 
La resolució dels conflictes per una substitució del 

~rincipi del plaer pel de realitat, és el ~ue fa ma

durar la oersonalitat. 

Autoritat. Dret o poder de manar, de regir, de dirioir. 

l~autoritat ha d'ésser distingida d'Altres dues for

mes'de poder~ la influ~ncia {capacitat d'inspirar 

a~cions volgudes en l2 condu~ta d'altri) i la pura 

coacció. L'auto~itat implica sempre ~n-orau de le

gitim~ció, p~océs pel ~ual aruelle és mÍnimament 

acceptada per la col.lectivitat. 

(Nota nostra. ·Noteu el car~cter es~ecíf
ic de dues 

expressions catalanes ~ue no tenen paral.lel en to

tes les llengtles: creure, fer bo_ndat. Noteu la "di

fer~ncia d'aouests- mots respecte, per exemple, ·del 

terme. obeir) •. 

Limitar. fixar, assenyalar el límit. fins on ~s oossible o 

lÍcit aue· arribi alg~na cosa. Restringir. 

Potanciar. Fer esdevenir m~s potent, fomentar, impulsar. 

i: 

I 
~ 

• 
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Llista 3. 

Cultura. Antrop. cult. Conjunt de trndicions (literàries, 

histbrico-socials i cient!fi-ues) i de formes de ·vi 

da (materials i espirituals) d'un poble, d'una so-

cietat o de tota la hu~anitat. 

r r. 
. . ' 

Allb en vista de nue es dona p es feta uno cosa. El 

f{,· o la ·causa final, ha estat objecte de la refle

xió filos~fica de tots els temps! Sovint, ta~mateix, 

és rlifÍcil distinçir entre la causa Finnl i la cau

se eficient, i en ocasions, com en el cas de l'acció 

humana, el fí és àdhuc prim1~r principi i motor de 

1 'obrar. 

finalitat. Influx de la causa final en l'~sser rue es mou 

o act6a amb vista a un fí i la relacid ~~e en resul

ta. 

Mètode. Camí ~ue se segueix, manera ordenada, sistem~tica, 

de procedir, per a arribar a un ff. 

Model. Cosa ~ue hom pren com a objecte d'imit~ci6 a f{ de 

reproduir-la. 

Valor. 1)ualitct o conjunt de rualit"lts r;ue f?_n nue una 

persona o una cosa sigui rreuadB, valgui. Abast rle 

la forca, de la significaci6 d'una.cosn,_ una RCci6, 

una paraula ••• 
••• els valors, objecte en sí, ni reals ni ideals, 

ni objectius ni subjectius, No sdn reals ni objec

tius, en el sentit· oue hom no en pot dir ~ue '1 s6n 11 , 

sinb solament nue 11 valen" {el nue ~s, ~s la cosa 

valuosa, el bé, no ·el valor mateix); però alhorA ho 

són en el sentit nue llur caràcter ~s indestructi

ble, bue a codascun d'ells correspon sempre un an

tivalor {just-injust, ver-fals, sacre~prof¡, Rtc-.) 

i que exigeixen 6sser rRalitzats {amb prefer~ncia, 

orecisament, sobre anuests antivalors). 

Tampoc no s~n ideals (els objectes ideals -com ~s 

ara un triangle- no tenen els respectius antiobjec

tes ideals) ni subjectius (llur 11 valer 1
' ~s indestruc 

tible i c•mporta una- exio~ncia); par~ alhora s6n -

ideals (llur caràcter coincideix Bmb el de les idees 

plat~nirues) i subjectius _(~s el subjecte morAl -ui 

els reconeix i els realitza com a valors, prefèrin! 

los als antivdlors). 
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Llista 4. 

Activitat. ~ualitat d'attiu, facultad d~obrar. 

Psic. Conjunt de fenbmens ps!auics ~ue tendeixen a 

l'acció.· 
Enseny. En pedagogia, l'activitat és un dels fona

ments de l "educació nova, anam·enada, pe-r això, es

cola ~ctiva. ~nfront del verbelisme i de l'ensenya

ment intu1ti~, fonamentats en la receptivitat de 

l'infant, l'activitat ~s necess~~ia per a l'ad~uisi

ció de coneixements i el desenvolupament interior. 

A trav~s· de la particip~ció activa (experimenta6ió, 

manipulació, observació, tempteig, reflexió i anà

lisi lÒgica) l'infant pot arribar a interioritzar 

adenuadament la realitat. L '3ctivitat dona lloc a 

un sistema d'operacions ( ••• ) rue permeten d'esta

blir tota mena de relacions i d~obtenir nocions di

n~m~aues. L'attivitat (~nnnorial, motora, intal.iec-. 

tual, afectiva, social) és estesa a tota 13 vida de 

l'infant i a totes les matèries escol~rs, i no sim

plement un augment del moviment físic ••• L'activi

tat preten d'orientar els infants vers la coo~era

ció, vers la consideraciÓ i el contrast de oossibi

litats i d'opinions; pret~n d~ formar el sentit de 

c~munitat i ~e compromís oersonal_ 

Joc. Acci6 de jugar. 
Jocs/esport. tntreteniment, exercici recreatiu sot

mès a regles, en la nual entren en competència l'ha

bilitat i la sort dels participants. 

Realitzaci6. Acci6 de realitzar o de realitzar-se. 

Realitzar. Fer. real, acomplir. 

Psic. Assolir una persona l'acompliment o el ple de

senvolupament rle les prÒpies possibilitats i aspira

cions. 

Treball. Acció de treballar, esfor~ sostingut~ 

Jr/Econ/Sociol. Activi~at conscient de l'home orien

tada a obte~ir els bens o mitjans per a satisfer les 

seves necessitats transformant la natura ruè l'2nvol 

ta. Cl treball no consisteix Únicament· a eorooi::r-s; 

els productes de la natura, sinóa transform~r-los 

amb la finalitot d'auomentnr-ne la utilitat. ~n el 

cas de 1 "home, ar::¡ueSte ·"1Ctivitat es distinç:teix d'oc

tivitats se11bl·ants fete~ per altres animals ~el squ 

• 
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caràcter intel.ligent i finalista. Com ~ue no és di
rigit i limitat o9r l'instint, el treball humà esde
vé indeterminat, i les FOrmes concretes ~ue pot aten 
dre no depenen tan. sols de Factors biolò~ics, sin6,
sobretot, d~un conjunt complex de factors tncnolò
cics i socials. Gr8cies a anuesta indeterminJció, 
h-om pot obtenir del treball humà unB gran d.nuesa de 
resultats, ~ue en bona part són acumulables. Par .això 
l'home, amb el seu treb~ll, no .obt~-nom~s· els bens 
per a- subsistir, ~ind ·ue v~·transf¿rmant contínua
ment la natura ~ue l'envolta, i aDuesta transforma~ 
ciÓ 6s un dels factors b~sics de la transfbrmació de 
l'home mateix ••• 

Creació. ••• en una perspectiva científica-positiva, pro
ducció natural d'un ésser a Dartir d'elements pre
oxistents originalment combina~s. 

Estímul. 

Estimulor. Excitar a l'acció, a l'execució d'alguna cosa. ~-
1\UQ__mentar l 'activit8t. ' 

Interès. i\llÒ r¡ue afe'cta algÚ ·1el pr_ofit c:ue ·n-'heu,_. per 
l'avantatge ~ue hi troba • 

. Pedé.lg. All-Ò .nue import2 en un mom~nt dónat. L 'inte
rès neix de la necessitat i express2 la relaci6 de 
convenièrlcia en.tre l.'or·g.anisme i 81 medi sbcïal --~e 
l~envolta. ~ui~ aus tot camport~ment ~s motivat per 
un interès·, els educadors de 1 ;Esc·ola ;;ctiva,i ·més 
especialment els sistemes oedagògi~s de ~ecrol.y i 
de Oewey, organitzen els temes d~estudi entorn dels 
centres d'interès de l'infant. 

-Motivaci6. Acci6 de motivai (=ésser m~tiu d'alguna cosa). 
Psic. Procés 1ve sost~ i ~ue dirigeix l'activitqt 
de l'organisme i el co~portament dels individus ••• 
Les pQsicions- filosbfi~ues- relatives a f~ import~n

··cia d~ls motius cue inte~venen en tot acte lliure 
van des de l'afirmaci6 ~ue tota el~cci6 saçueix el 
motiu o ~ls motius m~s-forts o millors~ fins a la 
d'una redu_cció dels moti-us com a ·s impies elements 
çoncomitants o .~dhuc condlcionants, perb mel no de
terminants de la decissid concreta. 

' 
'' 



16. 

Investigar. Encercar, cercar de descobrir o conèixer elgu
na cosa indagant i examinant atentament tot vestigi, 
tot indici, etc. 

Recerca. Acció de recercar. 

Recercar. Cercar de nou, cercar amb tota cura i atenció 
per trobar. o descobrir alguna cosa d-inter~s cientí
fic, històric, etc. 

Tèmpteig. Acció de temptejar. 

Temptejar. Fer indagacions o exploracions, fer provatures, 
abans d~emprendre 1 ;execució 9'una cosa. 

1! 

' 
' ' 

' ' . 
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Llista 5 

Ajudar. Prestar el s~u concurs (a alç~) en un afer, treb2ll, 
etc. 

Amar. Tenir amor. 

Amor. Inclinació o afecció profunda envers una oersona. Adhe 
sió intensa i desinteressadrt a una cosa, uns principis, 
etc. • 

Comunicar. Transmetre~ fer con~ixer (rtlgunR cosa) a ·alg0. 
F~r participar d'allò rUe posse1m, fer-ho comú. Entrar 
en relaci6 d~idees, d'interessos, etc. amb alg6. 

Escoltar. Fer atenció~ allÒ oua diu (alqÚ). Fer cas (d'8llò 
~ue ens diuen o de 13_ persona rue ens ho diu), creure, 
obelr. 

Encorptjar. Donar ~nim, coratge, a ~lg~. 

Ensenyar. Indicar, assenyalar. Nostrar volunt~riament alguna 
cosa. 

Estimar. Considerar. ~mar. 

Estimular. Excitar a l'acció, 2 l'execuciÓ d'~lgun8 cos~. 
rlucmentar 1 'activitat. 

Instruir. Jonar a nlg~ coneixements o informacions, esp~cial
ment d'una manera metÒdicR. 

Limitar. Fixar, ~ssenyalar el límit fins on és possible o lí 
cit ~ue 8rribi alguna cosa. Restringir. 

Orientar. Adquirir els elements de judici, necessaris sobre 
una aüestió per s poder Mctu2r convenientment. 

Orientació. OeterminAci6 del lloc on es troba unn P9rsona o 

una cosa. Jirecci6 ~ue cal seguir. [nform,ci6 rionada 
a alg~ sobre l'estat d'un afer, etc., pnr-u~ s~piga 
mcn:)jar-s~hi. 

Ordenar. Posar on ordre. 

Ordre. ~rranjament, disposici6 regular de les coses, les unes 
gn relaci6 a les altres. 

Potenciar. Fer esdevenir m~s potent, fomentar, impulsnr. 

Recolzar. JescAnsar, una cosa, sobre un suport. Prestar su
port (veure 11 suport 11 ) 
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Regular. Sotmetre a una regla. Fer ~ua una cos~ es mantin

gui en un grau o condició volguts. 

Raola. All~ nue serveix PRt a diririr la conducta. 

Suportar. Tenir una cosa damunt seu im~eúint cue caigui o 

s~enfonai. Rebre el pes, l'esForc, d~una cosa sonsa 

cedir, sense 8sser-n9 damnejat. 

Su~ort. ~llb
 oua supopta o soat,. 

Coordinar. Posar en ordre a l'obje~te de formsr un conjunt. 

Combin0r harmbnicament per a una acci6 comuna. 

Oiriqir. fer moure vers un punt determin~t, 
vet$ un objecte 

o fl determinat. 

Orqanitzar. 

Croanit2ació. Acció d'organitzar o d'organitzar-se. 

Social. Entitat específicA ~us Oenota una situ~ció es

tabla o estructurada de funcionnment -ue comport~ una 

interrelAció entre els s~us components (persones o 

grups), els -uals posseeixen unes c?tacter!sti-ues 

~ua no s6n manifestes fora d'a~ueste ent
itat~ 

: i 
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Llista 5 

Autonomia. rualitat d~autbnom. 
facuLtat de governar-se per 

l9s sevss pr~pies lleis. 

J<:'!pendèncJ~
· El fet de dependre. 

Dependre. Esser, una cosat condicionada per una altr8t es

tar lligada ~mb una altra ~ue n~~s cRuSa d'exist~n

cia o una conrlici6 necess~rie.
 

Indeoand~nc
ia. ·:ualitat d'independent. 

, Polit. Situaci6 d~una col.lectivitat, d'un poble, 

d*un país, etc. no sotmesos a 1 ·autoritAt d'altres. 

Interdepend
~ncia. Situaci6 de relaci6 i determin~ci

6 m6-

tua. 

;J.utoritat •.. Dret o poder de m~nar, de regir, de diririr. 

l#autóritat ha d~dsser distingida d'alt.res dues for

mes· de poder: la influ~ncia 
(c~-·~citat 

d~inSPirqr 
~e 

cians volgudes e~ la conducta d~altri) i le pura co: 

acció. l'autoritat implica sempre un grau de leaiti

maci6, proc~s pel oual a~uella és mínim~ment 
8Ccep

tada par le col.lectivitat. 

Llibortat. filos. Possibilitat de desidir per sí ~~teix s2 

bre la prbpia conducta i sobre el sentit i 1~ bonfi

guració del propi ésser, la -ual comporta alhora unG· 

capacitat d'elecci6 entre diverses alternatives i 

una facultat per a trnscen~ir 
Dnuelles determin~

cions ~ue hom considera com a alienes, extrínse~u
es 

a indegudes. 

Condicionament. Acci6 de condicion9r. L'efecte. 

Psic •. Modificaci6 del comportamentt prbpia del~ 6s

sEns amb -capacit.s.t t:i'.apr.enentatge, en funciÓ de 1 'es 

periència. ;~uesta conducta és constitutda pe-1 con-,

junt de resposte~ als diversos es.t!muls ambientAls. 

En els orq~nismes 
superiors -mamífers. ésse-rs hu

mans- la ~~ajoria d'aruestes. respostes sdn apreses. 

t:spontaneitat. •'ualitat d .. espontnnL 

Espontani. -ue proc.deix ri'un impuls interior, .ue obra 

sanse un estímul extern. 

! l 
' I 
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Conflicte. X.oc, .con-tesa, lluita. Contes<! prolong?da, estat 

d'anosiCió. 

Límit. 

Psic. Situació rlonad~ per un~ discordnnra antre les 

tenj~ncies i ~ls interessos o les imposicions exter

n~s ••• La resolució rlels conflictes per una substi

tució del principi del ploer pel de re?litat, ~s el 

-ue fa mJdurar la person~litat. 

:lefer~ncia. ncci6 d3 referir o r~ferir-se. 

ncstricció. Acc·ió de restringir, de limitar. 

Rcstrinoir. lleduir a uns límits m6s estrets, limitar. 

Valor. ···ualit::lt o conjunt de r¡ualitats r;ue fan --ue un:. pe! 

sona o una cos0 sigui preuada, VJlgui. 

Files. -Cls valors, objectes en sl, ni reGls ni ideals, 

ni objectius ni subjectius ••• 

No són reals ni objectius, en el sentit rue hom no 

en pot dir rue ''són'~, sinó solament nue 11 valen" (el 

nue és, és l;:~ cosa valuosa, el bé, no el valor m;,

teix); però alhora ho són en el sentit "UB llur ca

ràcter és indestructible, que a c;;descun d'ells co

rrespon sempre un anti-vsl'or (just-injust, ver-f-als, 

S8cre-r-rofà) i nue 2xigeixen ésser realitzats (amb 

preferència, precisament, sobre a~uests antivalors). 

Tampoc no s6n ideals (els objectes ideals -com és 

.ara un triançle- no tenen els respectius antiobjec

tes ideals) ni subjectius (llur "valer" és indestruc 

tible i comporta un~ AXig~ncia); 
p~r~ alhora sdn -

ideal~_ (llur car~cter coincideix amb el de les idees 

platòni'lues) i subjectius (és el su.b-jecte moral ~ui 

els reconeix i. els realitza com a vAlors, preferint

los als antivalors). 

I 
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Llista 7 

Qesanvolupament. Acci6 de desenvoluPAr o de ~esanvolup~r

se. 

Oesanvolup~r. Fer activa algun~ cosa latent, nromoure la 
naixenca o la creixenra rl'alguns cosa. Fer pRssar 

(alguna cosa) per una s~rie. d'estats successius ca

dascun dels ouals ~s prep~rRtori de l'i~mediat se
gUant, fer-la canviar gradualment d'un estat A un 
altre de més perfecte, de més complex. 

Personalitat. Conjunt de trets catacterístici rl'una persa
sona ~ue la distingeixen ·d'una altra. Conjunt de 

quaLitats ~ue constitueixen l'individu com a perso

na. 
-Psic. Organitzaci6 din~mica i integraddra dels com

ponents rsicolÒaics (lntel.lectuals, afectius i ~ul 

sionals) i biolbgics (fisiològics i morfolòoics) rl; 
l'individu humà, tant 8n Jes seves car2cterísti-ues 
diferencials oerman~nts (car~cter, temperament i 
constituci6) com en les seves pròpies modalit8ts de 
comportament (interessos, necessitats, etc.). Erltès 
tradicionalment rl'u~a manera est~tica, al concents 
de personalitat ~s conc~but avui din~micament: la 
personalitat ~s vista com a resultat del~ foctors 
no sols biològics (sexe, edat, sistema endocrí), 
molt actius a nivell constitucional (com palesen 
els processos hereditaris) sinÓ tBmbé sòcia-insti
tucionals (família, classe social, educació, cultu
ra) • 
Social. (parsonalit~t de basa). Es-uema de 1~ nerso
nalitat mitjana, o base sociolbqica de la personali
tat, -ue expressa el conjunt de carnctarísti:ues 
dels individus Fe coneguts com 3 conformes ~mb l'or
dre institucionAl propi d'una sacietat da~erminada. 
~1uestes carscterísti-ues, ~ue han troba en la mP

joria dels membres de 1~ societat corresponent, ~6n 

element destacat de 1 '·anomenada transmissió ·cultural. 
Psic/Sociol. (personalit¿t social). Con,junt de trets 
de la personalit3t ~ue la societat ~oort8 a l'inrii
vidu i de formes en ~ue anuest hi actua en relació 
a~b altres persones i amb elles. La Pe.rsonalit~t so
cial -en incessant dessnvolupament mitjan~~nt el 
proc~s- de socialitzaci6- resta ihtrfnsecament vincu
lada a tot el fen~men de la cultura. 

j 
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Afectivitat. Psic/Enseny. Caracitat natural de 1 'individu 

per a 2xoerimentar afectes. L '3fectivit~t ~s reoul~ 
-

. - -
da pels centres nerviosos del tronc cerebral i pel 

sistema nerviós vegetatiu; co¡:-resnon, per t-?-nt, al 

Aivell primitiu de la personalitat. Jur~nt ·¡a inf~n

cia i l'adolesc~ncia, l'afectivitat evolucion~·a 

tr8v6s d'u~es determin~des et~pes rue or92nitzen la· 

relació de 1 'individ~ amb el món. f"lru:Jsta' ;::volució 

estructura la personalitat profunda del s~bjecte. 

Les escoles de psicoloaia profunda fan t3dicar l'ori 
~ 

-
gen de les neurosis i de les psicosis funcionals en 

els transtorns de l'afectivitat, especialment en els 

ocorreguts-durant les primeres etapes del seu desen

volupament. L'afectivitat ~s un f~ctor important en 

la formac.ió de la person3litat de l'infant. L'esco

la tradicional ha prescindit generalment d'anuest 

fet. En canvi, segons l'escola ~ctiv2, el mestre ha 

de con~ixer, afavOrir i e~uilibrar el tipus d'afec

tivitat ~ue t~ cad~ alumne i procurar ~ue l'ambient 

escolar no li provo0ui dificultits afectives, evi

tant repressions i cèstics in8denuats. 

Autonomia. :ualitat d'aut~nom. Facultat de govarnar-se per 

les seves prÒpies lleis. 

Comunicació.· Acci6 de comunica~ o de comunicor-se. L'efecte. 

;ccio 'i proccis de transmetre un missatge, establint 

una relació i una interacció socials. 

Creativitat. 

Creaci6. En una perspectiva científica-positiva, producció 

natural d'un ~sser a p~rtir d'elements preexistents 

originalment combinats. 

espiritualitat •. Qualitat d~espirituAl. Sansibilit~t pels 

valors espirituals, religiositat. 

Espiritual. Pertanyent a l'~sperit, no material. 

Expressi6. Acci& d'expressar. La cosa expressada. Mannra 

d'expressar-se. 
Enseny. Facultat de manifestar el pensament i l'es

tat psÍquic. L'expressi6, en tant ~ue mitj~ de co

municaci6, contribueix a ~antenir la coh9si6 social. 

La mÍmica, la p¿¡raula, 1 'e.scriptura i el dibuix te

nen per missió de transmetre una inf~rm2ci6 ~ altri 

i, com a formes d'expressió, posseeixen un caire con 

vencional ~ue variD sesons les cultures. 
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Ideal. Relatiu o pertanyent_ a l? idea. 

Ideal trascendehtal. Essor sense bese empírica i 

racionalment indemostrable, però. exigit per la ra6 

com a prototip del judici i l'acció i com a únic 

principi explicatiu de l~exist~ncia. 

Idea. Representaci6.intel·.lectual d'una cosa, ent~s com a 

acte o objecte del pensament, no com a terme lÒ0ic. 

1deoloQia. Joctrina, sist~ma d'idees. 

Files. Conjunt de conceptes, creences i ideals,. 

d'abast factual i normatiu, per a explicar els fe

nòmens socials i, així, dirigir i simplificar les 

opcions s3cio-pol!ti~ues de l'individu i la col.lec 

tivitat. 

lntol.lioència. Facultat o capacitat de !~home per a com

prendre el mdn de les relacions i pr~ndre'n consci¡n 

cia, per a reso~dre situacions noves mitjan~ant 

unes respostes tamb~ noves o p~r A aprendre a f~r

ho. 

Llibertat. Filos. Possibilit~t de decidir per sí mnteix 

sobre la prÒpia conducta i sobre 91 sentit i la con 

fiçuraci6 del propi ésser, la ~ual ~emporta ~lhora 

una capacitat d'elecció entr•! divarses alternati

ves i una capacitat per a trasc~ndlr anueLles detar 

min3cions aue hom considera com a alienes, extrín-

se~ues o in~egudes. 

Moral. 1ue concerneix els costums, actes i -ijnsaments hu

mans respecte a llur bonesa o malesa. 

Relaci6. Lligam, refer~ncia, existent o -ue hom suposn, en 

tre dues o més cose.s o entre dos o més conceotes o 

judicis. 
Psic/Sociol. Interaccions o llig~ms m~tus ~xistants 

en tot srup soci~l. 

·3ènsib·ilitat. Qualitat de sensible. 

Fis,iol .'\nim/Psic. Facultat de sontit, capacitat rle 

oercebre pels sentits, mitjan Gnt la sensació. Arn

bit del coneixement determinat per l'activitat sen

sible o sensori0l. FacilitJt ~ deix2r-se emportar 

per sentiments de conpdssió, de ten_dr,.,s:c. 

~ociabilitat'. ~ualitat de soc{able. 

Sociable. Inclinat a viure en. societat, en comp~nyia d'al

tres persanes. 

' . 
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Societat. Reunió permanent, basada en un2 relació 

dels membres 0ue integren el m~s ampli grup 

24. 

estable; 
social. 

~· Conjunt de persones o coses formant com una unitat 

dins un conjunt més nombrós o complicat, pel fet 

d'estar m6s juntes, m~s !hti~ament unides, tenir 

certes semblRnces, una característica comuna. 

Sociol/Polít. Unitat social composta d'uns membres 

nue ~s consideren vinculats entre ells per uns es

cuemes de conCucta semblants o bé per a le realitza

ció d'una acció concreta. ~nuesta unitat social t6 

formes establertes d'interacció psicolÒgica. 

Sexualitat~ Conjunt de fenòmens, sexuals o lligats al sa

xe, acompanyats o no de reproducció. 

Sexual. ~ualsevol acció o manifestació de l'~sser hum~ ~us 

té per objectiu la satisfacció de 1~ seV8 sexuali

tat. 
Psic. (Educació sexual)~ Acêió educativa rua fBcili

ta una correcta informació sobre els diversos ele

ments nue defineixen la sexualitat humana, possibi

litant els coneixements i les condicions necess~ris 

per a la maduració afectiva i per' a ln comprensió 

dels valors humans implicats en l'experiència sexual. 
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Llista 8. 

Aprenentatg2• Psic/Enseny. Exercici rus produeix els mò

duls de comportament o trets de la pRrsonalitnt no 

atr~bu!bles 
a la influ~ncia ex

clussiv~ de l·her~M

cia genètica. Per-uè hom pugui aprendre, però, cal 

~ue l'oFoanisme haai assolit el ni~ell corresponent 

de desen~olu¿ament:
 la ~ual cos~ s! "~e ~s influída 

directament per l'herència. 

Social. P~oc;s pel nual un individu, un grup o una 

col.lectivitat adruireixen trets o complexos cultu

rals, ~als com el ll~n~uatge, 
els prejudicis, les 

normes, les creences, lês regles de conducta. 

Desen0olupament. Accid de desenvolupar o de desenvolupar-

se. 

Desenvolupar. far activa ~lguna casa l2tent, oromoure la 

naixenca o la creixença d'algun~ cosa~
 Fer p~ssar 

(alguna cosa) per una sèrie d~estdts sucessius C8-

0ascun. dels ~uals ~s prepar~tar
i de l~imnediat se

gUant, fer-la canviar gradualment d'un ~stat a un 

altre de més perfecte, rle m~s complex. 

Actitud. Positura expressiva GUB correspon a una certa 

disposició de 1 'ànim. 

Psic. Oisposici6 cont!nua a reaccionar amb una tonn

litat afectiva, una expressivitat o unn conducta ca

racter!stioues. L'actitud constitueix un esiat moti

vacional, és a dir, un estat pSicolÒçic previ o pas

siu en relaci6 nls estímuls· o motius provinents del 

món exterior al subjecte perb alh~ra condicionador 

del tipus de renccions i d'un cert grau de coher~n

cia en 1·~ct~vitat i an iR conducta individuals. 

Les diverses actituds s6n detarmin~des nn çran ~art 

per factors emocionals • 

. ;ociol. Predisposició ap-res2 cultural;;¡ent per 1 'indl_ 

vidu segons la rual valora objectes, altres indivi

dus, col~lRctivi
t~ts, grups ·i ~nstitucions

. ,,~uast8 

pre~is~osici
6 f~ ~ue l'individu responoui ~'un3 ma

nera. c=ractor!stica dav8nt ¿2da f;?nbmen sobre el 

-ual t~ formada una 2ctitud. 

, I 

I I 
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Aptitud. Disposició o 'capncitat nAtural o "'dr,uirida per a 

fer alguna cos~. Hom consid~r~ oue tent si les npti

tuds.són inn~tes corn 2d~uirides, hom los pot perfec

cionar per mitj; de l'educnció, tenint en compte di

versos faciors com són l·a intel.lia~ncia, !2 destres 

SG manual, l'~tenció, la memòria, ~ls sentiments. -

Coneixement. Acció de conèixer. 

F i los. Funció i acte de lc· vidê! psírcuica, la carac

terística dels ~uals és llur caràcter representatiu 

i, en el c~s del coneixement hu~;,.objectiu. 

Funció i acte intel.lectual, mitjan-ant els ruals 

el subjecte aprehèn l'objacie o l'est~bleix com a 

tal en reconèixer-lo com s realitat en sí. 

ContemplBció. 

Cooperació. Acció. de cooperar. Acció concertada entre els 

membres d'un qrup social per a la consecuciÓ d'un 

f.í. 

CrÍtica. Acció de criticar. 

Criticar. Examiner o jutj~r. 

H~bilitat. :]ualitet d'h~bil. 

Hàbil. ,"1pte per a cdguna cosa, capac, idoni. Llest, cap;'!ç 

de reeixir en ~11~ ~ue es proposa o cua fa. 

Habitud. D.isposici6 relativamen·t estfJble tendent a renro

duir els mateixos actes i assolida· per l'experi~n

cia. L'habitud adapta 1 "ésser d món i n les varia

cions del medi ambient~ enti~ueix el cer;cter i 

crea noves aptituds. 

Instrument (a¡:!nuisició, d,"'). Objecte fsbricat, eina, 2pai':.ell, 

etc de ~u~ hom se serveix per ·2 fer un2 operació, 

produir un ef?cte, etc. 

Límit. 

M~tode. Camí nue se segueix, manera ordenndo, ststem~·ica, 

de procedir, per ·a arrib~r a un fí. 

Ordre. Arranjament, disposició regular de les coses, les 

unas en ralaci6 a les altres. 
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Valor. Files. Els valors, abjectes en sl, ni reals ni 

idenls, ni objectius ni subjectius. 

27. 

No són reals ni objectius en el sentit ~ue hom no 

en pot dir nue '1s6n", sin6. solament nue Nvalen" 

(el ~ue ~s, ~s la cosa valuosa, el ·bd, no el va

l0t mateix); perÒ nlhqra ho són en el sentit rue 

llur car~ctet ~s indestructible, -ue a CGdascun 

d'ells correspon sempre un antivalor (just-injust, 

ver-fals, sacre-profà, etc.) i ~ue exigeixen és

ser r~alitzats (amb prefe~~n~ia, precisament, so

bre aauests antivalors). 

Tampoc no són ideal~ (els ob.iectes ideals -com ~s 

ara un triangle- no tenen els respectius antiob

jectes ideals) ni ~ubjectius (llur ''valer" ,s. in

destructible i comporta una exigència; però 3lho

ra són ideais (llur car~cter coincideix a~b el de 

les idees plat~ni~ues) i subjectius (~s ol subjeE 

te moral rui els reconeix i els reclitza com a va 

lars, preferint-los als antivalors). 

I 
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Llista 9 

~daotació. Acció d'adaptar o 0daptar-se. 

Sial. Ade~uació dels orranismes a llur medi n~tural. 

Psic. ~onjunt i resultat de les reaccions per mitj~ 

de les nuals un individu respon harmènic8ment ~ les 

diferents condicions ~ue li pl~nteja un determinjt 

a·mbient, modificant-se a sí mateix, o bé :nodifi.cant 

la realitat segons esGuemes propis ••• 

Social~ Procés mitjançant el rual un individu es

tructura bàsicament la seva personalitat i rep, per 

mit_jà de l'educaci6, els principals elements amb 

els ··uals haur~ d'afrontar la realitat. 

Inadaptació. 3itur;ció en ruè 1 'indi·vidu no s 'adapta al 

propi amblant, b~ per manca d'harr~onia gntre els di-' 

Fer8Ats elemant~ de 1~ sev~ parsan~litat o per inca

pacitat par a modificer la reclitat secans les prb

pi~s necessitats. 

Ordre. Social. La n:!cessitat d-org2nitzaci6 i cooper~ci6 

antre els homes par a assegurar llur sup~rviv~ncin 

i el proqr's comporta 1: constitucid d~unes reGles 

o uns elements reguladors de las rel2cions entre 

ells i del funcion2ment de l2 societat. En totes les 

' societats ~xisteix un~ form~ particul~
r d~ordre, ~n~ 

mennt ordre 9Stablert. L~ desigualtat entre els ho

~es, així com l~alieneci6 de 1~ llibertat de l'home 

.o d'una part de la societat a p~rtir de 'les regles 

i de les estructures socials establertes, porten Al 

rebuig, a la negació de l'ordre establert. 

Delicte. Acci6 ~r~hibida rar la llei, segons l'ordenament 

jurídic de cada societat, sot~ l'arnen~~3 d~una ne

na. No existeix uno determinPci6 objectiy;~ de deltc

te v~l.lida per a totes les societats i per a totes 

les èpoques. 

I 

" 
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Llista lO 

Activitat. Ensehy. En pedagogia, l'Activitat 6s un dels fb

naments de l'edUcació nova, anomenada, p~r això, es

cola 2ctiva. Enfront del verbalisme i de l'~nsenyA

ment intuitiu, fonameritats en la receptivitat de 
l'infant, l'activitat ~s necess~ria per a 1-'adruisi

ció de coneixements i el desenvolupament interior. 
~ trav6s de la participació activa (experimentació, 

manipulació, observació, tempteig, reflexió i an~li

si lÒgica) l'infant pot arrib~r a interioritzar ade

ouadament la realitat. L "activitat dona lloc a un sis 
tema d'operacions{ ••• ) ~ue permeten d'establir tot; 

mena de relacions i d'obtenir· nocions din~mi~ues. 

L'activitat ·(sensorial, motora, intel.lectual, Afec
tiva, social) és es.tesa a tota la vida de 1 "infant i 
a totes les mat~ries escolars, i no simplement un 
augment del moviment físic ••• L ~activitat preten 
d'orientar els infants vers- la c~operaci6, vers 1~ 

consideraci6 i el contrast de possibilitats i d'opi
nions; preten de formar el sentit de comunitat i rle. 

c,ompromís personal. 

Diversió. 

Esbarjo. AcciÓ d'esbargir. 

Esbargir. Dissipar, esbatre. Lliurar-se a entreteniments, 
deports, etc, Que descansin, distreguin, etc. del 
treball, da preocupacions, etc. 

Esplai. AcciÓ d'esplaiar o esplai2r-sa. 

Esplaiar. Donar expansi6 (~ un sentiment)~ 

Evaai6 •. Ac~i6 d'evadir o evadir-se. 

Evadir. E'ludir, defugir.Cercar d'allunyar-se d'una situaciÓ 

desagradable, un problema, etc. 

Lleure. Social. Temps lliure de ~uè hom disposa per a fer 

algunè cosa no relacionadA amb al treball re:nunerat 

o dur a terme activitats no derivades d~ motivacions 
ideolbgi~ues no e~uiparables a les pr~pies obliga
.cions o ocupacions. Hom n'exclou, doncs, el tomps 
dedicat a la satisfacció da les necessitats vitals 
(descans, alimentaci6, etc.), impr~scindibles pern 
assegurar la reproducci6 de la força de treball, als 
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desplaraments o al propi perfeccionament (intel.

lectual, laboral, etc.); aixÍ mateix, al lleure no 

es refereix a activit~ts no estrictament laborals, 

porb re~unerades o motivades políticament, religio

S3ment, etc·, ••• 
Per la seva progr~ss~va generalitzaci6, el lleure 

és, actualment, un important objecte d~estuói en 

els tractats de socio.logia, fins al Pl:lnt d'"ésser-li 

atorgat un paper de protagonista en la societet 

contempor3nia. En perdre la seva independència res

p<.cte als valors mercantils, 81 lleure h"! estat in

tegrat, a diferents nivells, com un aspecte més de 

la societat de consum. 

Oci. "El fet d'estar-se sense fer res. 

Tr2ball. Dr/Econ/Sociol. ~ctivitat conscient de l'home 

orientad2 a obtenir els bens o mitjans ~er ~ satis

fer les seves necessit0ts trnnsformRnt 1? n:tura 

c.:uo 1 '2nvolta. 

Edu2ci6. Acci6 d'educ~r, d'enseny~r i instruir els in

f.snts, i ta,':'lbé els adults, per Lü ri ·aconseguir el 

descnvolup2ment intagr2l de llur nerson2litat. 

~estre. Persona ~u~ enseny~ un2 ciència, art o ofici o t~ 

el títol per a fer-ho. Persona de rui hom és deixe

ble, de ~ui hom pren norma, ensenynment. PerSona 3mb 

prou coneixements d'una ciP.ncia, att, etc., per a 

ensenyar-ne, per a ésSer pres com 3 model. Persona 

encarregada d'imp8rtir l'ensenyGment prim~ri. 

Monitor. Persona nue assisteix els altres amb amonest~

cions, advertiments, etc. Persona 0uc instrueix en 

la pr~ctica da certs esports o de'tertes disci~li

nes. Person~ ~ue dirigeix un~ colania ¡J~sstiu. 


