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VTDA Q'COTIJ!ANP. I ?:ST:!DC'!'U?..>\CIO 

1. Principis ge;.erals: pl a:!!" 1 rea li tat, SE['.u-e

dat i a;renenta:t~. 

2. De la vii3. -::;:·,.¡o~idiar:a: aplican5 ;._ cor,·::-et 
dels p:ri:;c:.;¡is anteriors. 

). Còm efect.t:a:- el disseny del marc c;.t:c~ic!::.à. 

4. I!:!dicaC.ors pe:- a l'anà.!..isl: t:':"es ç·1;s d-;.:'s
:-ent.s Ce c::.-"'ter-is è.'oi::se:"\'aci-5::.. ;;•:::.::~~isi 
è.e la :-'ròp:a actuaci6 da:;ant d<Ò::Cs :-::'l:s. 
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1. Prir.ciois venerals 

• 

~quests principis no soreeixen pas d'una reflexió sistemàtica. Apun-

ten a una reflexió just iniciada: 

1er. La personalitat s'es'!:r'.lctu.ra partint d'uns referencials molt con 

cretst 

el decurs d'una relació in-ter-.sa {1) -i asseguradora- am'o un nu 

ell reduft de per.sor:es (orii;."i!"là::-ia'7lent el grup familiar i 1 po~ 

tedorrnent, grups de compacys al si dels quals hom elegeix els 

amiCs). 

el procés d'adaptació a una real i 'tat quoti èiar.a en la que hom 

actúa per a obtenir sa~isfacció de les seves neces!!itats de t.ot 

ordre. 

el progressiu guan.:y d':ut.or.cmi~: _ _Pe_::_:::.=al q-,;e es ;-roiueix q:u2.n,, 

sentir.t-se segur -és a dir, assajant els propis es:;ue~es d'ex-

pressió del jo i d'adaptació a la r-eal::. tat-, hom actúa en un-

context que pot dominar. 

2on. U"es relacions personals de qual i 1.a ... ~ i la sa ';:isfacci6 è.e les ne-

.Sn efecte, e:!. l:!.oc, el :e:::ps) el E: o!:l,jectes ::. l<.>s ;:e:"sor:e~ ... :i sc:.:-

a cadascú el sentiment de seg:.::eèa-: i ::e ::-~la.x.E.ci6 çu<: s'c<rie;ir:e. 

en el fet :ie saber que és ac:::B;-ta~ -est:.r.:at-, c;_>.:e ~es '::Bvez ::eces 

si tats s6n cobertes, qne dona r12sposta a all~ t¿'..le :;'es::;.;::::.-a è'el: 

niz--r..e un domini bàsic i de ;x:·C:ez- c::Jr.tr1bUi:" a :-:10d1fi:a:--la. 

{1) At.enc16: ":relació" r.o eç¡.:;iv;:;l a :.!i.scnssi6, ç.;:-le.. ... , ::e::.ci6 és 
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3er. En la mesura que hom se sent segur, és més dispcnil:;la a eixamplar la 

seva experiència, per. a acceptar el riSc de canviar, de modificar les 

formes de vitL~, es a dir: 

dtaprendre de la pròpia experiència -més que no pas de les 

directrius dels al tres-. 

d'assajar nous te~rer~s d'esperiència. 

Això vol dir que, si es do;¡.en les condicions esme ntaè.es fins aqu!, -

els nois i ~oies poden estar en disposició de produrr una major inde-• 
pendència personal, d'elaborar a poc a poc els seus c:::iteris d'acci6, 

d.'i::1te:::venir en la rr:odificaci6 de la seva reali;;.at ·:;.uo'tidiana. 

4art. .;_questa producci:5 d' ir::iiependència personal, de e !'i teri è.' acci6, d'a.:! 

tonomia enfront :ie les situacions !'a c::-éi.xe::- als mis , els fa capa..;. 

;:os ê.e plani.ar més sòlid~ent els peus en la realitat, de t:r-=t:.....--e 1 n ~és 

partit 1 d'ac~ar-hi de formes més madures i, si s'escau, de fer-la evo 

luci ena::-. 

IJ:'ot això poï: resumir-se en l'esquema è.e la pà¡:i:-.a se,rüen-:.: 

.. ' ' 
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guany en 
autonomia 

seguredat personal en 
la si tuacib {.3) ..--------+ 

satisfacció 
necessitats 

respondre a les espec 
(1f -- -tatives del medi mati' 

rial ~ çupal (2) 

l l 
plaer ..- - -- - - - ~ adaptació a 

la realitat 

acce;>tac i6 de 1 risc 
• de la relació 
• de 1 'autonomia 
• "del canvi {.3) 

modificaci6 de la :-eali
tat quo tidiar.a i de la 
fo!:'ma d'actuar-hi. 

- --1.6 d .. ¡·/ ::e_acJ. co~ lClona l; e 

causal 

--- __,.. ::-=lacié d 'cposici6 ¿i a-,. .. . _ec ~:1 ca. 

(1) }.;ns ::-eferim a necessitats de tct ordre: aliment, :¡:::rotecció, c'.l:a, activi~a:, 

re~òs 1 relaci6 1 afecte, cr~aci6 ••• 

(2) "Ens ::~ferim a allb c¡ue normalment s'espera è.'~• ::1en a di·;erscs :"li vells: 

normativa d'ús d'lL""l lloc 

referències ~..:.e sorgeixen de la vida ccl.lecti ... :a 

relacions interpersonals. 

(3) Noteu ¿e a<:i'J.estj! ele:::ents són oposa-:.s, ;>erb çue ~an Ce ècr:.ar-se tots des al-

hora, ~~e es rec~len mútu~ent i ~e, nomès si r.i s6n ~~ese~~s to~s des, es 

produeix un guany e~ autonomia. 

Cor.seqüer.t;¡¡ent, no són els monitOrs qui na.'l de "r-esold:-e'' la sev:reèat àels 

nois, sin~ que han d'ajudar-los a posar-~e e:; si t;;.a.ci 6 de rescl::l..:.-e-1:3. per s:! 

mateixes. El ~ateix s'ha de dir del risc • 
• 
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2. De la vida quo"tió.iana. 

Tot el que acabem de presentar.es realitza en la· vida de cada dia i és 

en el marc de refer~ncia d'all~ que és quotidià que S'inscriu l'acci6 

educativa. 

Intervenir en aquest marc no és només -ni molt menys- prestar als nois 

unes atencions externes, sin6 plantejar-se ~~è cal perque ella mateixos 

-dins de les seves possibilitats actuals- actuin, satisfent les seves

necessitats i adaptant-se a les exigències de la realitat, per anar cons 

truint progressiVament la seva autonomia. 

La intervenció en là vida quotidiana, d'altra banda, no pot plantejar-se 

fragmentàriament sinb que ha de respon~e a una estratègia de conjunt -

orientada als objectius esmentats. 

Amb això no vole:'!! dir que no calgui anali tza.r amb tot el à. e tall passi ble 

cada moment del dia i cada situaci6. 

En el fer de cada dia es donen algo..:mes regulari "tats circunstancials nl! 

tives al lloc, al te.mps, a les coses, a les persones i a les no::-mes. Fe:: 

-e:xerr.ple: 

llocs: dormi~ori, menjador, cuina, tallers, llocs de tro:ada 

info~al 1 rac6 dels meni tors, etc~ 

temps: llevar-se, vestir-se, rentar-se, menja:.-s, joc, activ!.~: 

tats o::gani tzades i de· treball, passà,:¡ades,- ::-epòs, retirar-se ••• 

. , persones: cada nen tot sol, p€-ti t g:-up (a:nb o sense el mani-

tor), grup ampli, etc. 

EJ:~. cada-situació conc:'1'!ta, def1.nible pe.l lloc or. s'esievé, pel ter:1ps, 

·pe::-· les persor.es· que -hi prenen part, pe!' .les coses q us s'hi ·utili tzèn, 

pel codi normatiu que la recefx •.. els :1ens es :tan ac t.J.a:::t a to'ts nivells 

p~cposats a l'esquema anterior • 

• 
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Com a conseqtl~ncia., l'estructuració de la vida quotidiana ha de contem-

plar simultàniament: 

el marc normatiu propi de cada situàci6 1 ben clar. 

a 
el ritme de vida, prou relaxat com per permetre de gaudir de les 

coses. 

l'~re::ni tza_::~ que dona supo!"t a les atencions materials·· i :pers.2. 

nals que reben els nois, prorera i e.xpl!ci ta. 

Si aquests tres elements són planejats de tal manera que els nois pu~n 

r'er-los seus i participar en la config-..u-aci6 que prenen, llavors és pro-
• 

bable que es produeixi allò que pretenem. 

3. Còm efectuar la feina de disse:-Y del ;:;a:c G"'.;lOti:iià 

Es tracta de posa=- se en si tuaci6 de --;.reballar els ccn=eptes ;;:-e cedents 

de fema detallada. ::::1 (iu.e suggerim és una simulació. 

j.1 ~iètode de t::-eball 

Elegir, de l'inventarJ.. que segue Lc: ~n Doc, 'l..":: ;;;c;;;Bn"<. i u:-.a ac~ivi 

tat. 

·Elabo:::-a=-lo a.-::'o el màxim de èetall poss1b:!e preveie::t co:':': es fa::-à 

viu:-e als ::er,s a les colòr.ies, C<:..7.par.;ents o caS2.ls pe:- tal èe ::ne 

s'i:.i p1:¿;uir:. accm;¡lir lgs condicior!s es;;,enta3.es al fir:al è:e l'a:;;a::--

;,at 2òn. 

J::labcra=-lo aplica:;.t el mètode è.e ¡;re ball ex;..a sat a 3. ) • 

I,., 
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3- 2 Inventari 

• llocs: dormitori 

tenda (campaments) -s'hi pot incloure l'espai circundant-, 

lavabos, 

riu i/o l~trines (campaments), 

tallers 

menjadors, 

cuina, 

llecs de trobada i~formals, 

el carrer i els transports públics ... (casals) 

espais exteriors {colònies) o pati (casals), 

pr~t de joc (camp~~ents), 

tots els llocS on hi ha perill fisic 

tots els llocs- c¡ue demanen servei s romuns 

moments:llevar-se, 

vestir-se, 

rentar-se, 

esmorzar, dinar, ~renar, sopa_-, 

entrades i sortides (casals) 

inici i acabament activitats, 

anades al poble, 

desplaçaments per la ciutat (casals), 

bar.,y a.d e s 

tornades d 'eXc'.lrs::.ons o d' ac-:i vi tat s fatigants. 

atenci6 als moments que ve~en dete:-minats ?e: les cc:1dicions ex-

teriors a la col~lectivitat: 

dia de pluja 

bon temps desprès de la pluja 

t:::-or.ades 

ar:::-ibaè.a è.e la fosca 

• ., 
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atenci6 als moments que demanen serveis comuns 

ll;>ats 

neteja espais comu."ls, 

... 

• activitats: jocs, 

excursions, 

vetllades, 

serveis, 

prend:re cura de sí mateix o dels altre s, 

competir/cooperar 

• relacions: de pe~t grup/ de col.lectivitat 

amb els grans/sense els çans, 

de cooperaci6/de conflicte 

3.3 Procediment d'anàlisi 

Decidit un lloc, ur. moment i una activitat, cal plantejar-se, per a ca-

da un d'ellS, les se-güents qi'Jestions: 

1l C~m establiríeu un marc inicial per a defini=-lo als nens 

Tü~ espe=en els nens ¿'aquesta situació? 

~~è poden espe=ar-ne? 

cbm la viuen? 

qu?:c s'espera d'ells? 

quines !'lor~es eP-'11a:quen la si tuao:::::i6? 

2• ~uins conflictes o dificul-:ats us sem-ola que es bne::. ::1és sovint en 

aq:ues"t lloc, r.:o:-::ent o act:tvitat? (a aç-.;,es":.a -:¡,Uesti6 pode:1 :-es:;:ondre 

apeLlant a la vostra ex;e:riència de situacior.!:: 9?~o1a.."lts). 

3' ~uba :ef:.llació_!::..:::::al -no.::::ativa aco:daè.a/parlaèa- f:enseu que pot 

elaOOrar-se ar.lo els nens per la resolució d'at¡'-.:.ests conflictes o ?e:-

• 
• • 
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la superaci6 d'aquestes dificultats? l 

4• Còm pot fer-se per a evolucionar dea d'una regulació for:nal -basada en 

normes cap a una reeulaci6 espontània -basada en la fle_xibílitzaci6 i 

la maduració de les actituds, de la sensibilitat, en un· mot, basada en 

un ús efectiu de l'autonomia personal? 

Evidentment aix~ implica la remodelaC.i6 del marc qmtid1à 1 del ri t:ne ·de 

vida • 

.1. Alf"'.tns indicaüors 

Els indicadors s6n fets o processos que expressen la qualitat del desenvolu 

parnent de la vida1 les relacions i les actuacions d•un grup. 

Es· tracta d'aspectes especialment significatius que, s i s'observen a~enta

ment, .. indiquen" quina és la direcció que s'està seguint. 

4.1 Indicadors èel proc~s que segueix el ~~pen el ~~~olu;a~ent de le: 

activitats o dels seus ?rojectes: 

naixement de la idea (quasi se¡;¡pre 
ciso s) 

ac:uesta fase té 1.:.:ns contorr.s 

cristali tzaci6, formali tzaci6: 

acord de tiía=-la endavant, establL~ent d'~ objectiu precis, 

es decideix aqu~ quins passos han de se~~i~se, quins mitjans 

calen i Cbm es reparteixen les feines 

to"t això era ja decidit' a la fase p::-ececien to es èeci¿ei.x so·:::~ 

la maT.x.a? 

::-egulaci6 dels desajt:staments, resolució dels ccn f1ic"!:.es. 

avaJuac16 de 1 'activi tat mer.a.da !'ins U.Jl mcment dor.at, per exer.1pls :i::s 

1 'ho::::-a de dinar o fi::.s que es fa fosc ••• 

judici que f~~ els nens 

eventualment, rellençar..en.-.; de l'activitat per a l'endemà . 

. . 
. -:· . ..... -· ... -- . -



•• 

l 

4.2 Indicadors de l'actuació dels monitors: 

Ea tracta de veure qui!l és el tipus d'actuació que predomina. 

¡d'interpretar perquè_ és el predominant i els altrE!s queden en se

gon terme. 

Tipus d'actuacions! 

4.2.~ Actuació que genera situacions: 

establiment del límits de la situació: normatives 

establi:':::ent de les possibilitats de la si tuaci6: estimula-

ci on s. 

4.2.2 Actuaci6 que genera relacions: 

acolliment i securitzaci6 

descentrali tzaci6 de les T'elaCions 

4.2.3 Ac~~aci6 que genera regulacions: 

regulació del procès de les activitats (veUL-e indicado~s 4.2) 

reeulaci6 de la vida quot1diana i dels conflictes (ve¡;;:-e ap8.!_ 

tat 3). 

4.3 Indicadors del progrés de la col.lectivitat {extrets del ;:rogra'!la de 

l'Area de Serveis Socials). 

del grup espontàni al grJp constiturt 

de la di:::ecci6 a la cog-esti6 

de l'implícit a l'explícit del poder 

de l'obligació a la r.ecessitat 

del =ampell a la consciència i a l'anàlisi de la realitat • 

. ' 


