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sessió de treball nQ l 

LA VIDA A LES UNITA'I·S 

(esquero~ d'anàlisi) 

Presentació 

Per a partir,- dins de les nostres limitacions 1 d'un anàlisi de 
realitats diferents, ens ha semblat que cal destinar el primer 
eclipsG o sessió de treball a reunir elements sobre la vida real 
de les Unitats. 

En aquest sentit, el problema que se'ns plantej& és el de com 
acosseguir parlar tots sobre els mateisos aspectes -aspectes im
portants, significatius- de la vida dels srups. 

Per això hem elaboret un guió que serveixi per que tothom ~efle
xioni sobre els mateixos punts. 

Feinu a fer 

Cal óestriar·-la en dues fases: una a fer abanS del camp i una 
altre a- fer durant el camp. 

ler. Cadascú hauria d. e reunir c.: 1 max un d'informació sobre 
una Unitat qnP pugui conèixer bé (amb finalitat de po
ó.cr donar-ne e: plicac.~ons i aclariments si són nece
ssài·is) i sistematitzar-la en els fulls que s'adjun
ten en ~quest plE.!c. 

2on. Durant eJ. camp,. i r<n grups reduïts de gent que trebl 
lla alltb Gnita·ts similar::; i de :~a mateixa Branca, in
tentarem coRpara les observacions i informacions de 
cadascú amb la fir¡.alit·at d'arribar a conStruir uns 
models de "vida a la Unitat 11 que seveixin per a basazt 
tot el treball posterior. 

Gui6 dels as:. ·etes a observar o a informar-se'n 

1. Els nois: 

nombre i sexe. 

edats (CJU<:.nts d:e cada edat). 

interêssos, afeccions, gustos, etc ••• 

què hi cerquen a l'escoltisme. 

2. Bls Caps: 

nombre i sexe. 
edats. 

interess .. 

què creuen upor-tar als nvis fent escoltisme. 



3. El lloc: 

pla o dibuix del cau ( dur-lo fet àel tamany d'un foli). 
, aspectes aventatjosos i insuficients. 

4. El equips (sisenes~ patrulles o Bquips). 

són colles naturalsr o les formen els Capsr o es formen 
lliurentent a partir d 1 Uns criteris discutits. 
per a què serveixen~ en què consisteix la vida d'equip, 
què fan plegats els membn~s de l'equip. 
n'hi o no n'hi ha. 
quina durada tenen. 
tenen o no tenen un siste~a jeràrquic io de representació: 
cap de l'equip, ajudant; distribució de càrrecs, etc ••• 

So Organit--::aciú general de la Unitat (al marge de les empreses, 
de les que en parlem més endavant) 

aquesta organtizaci6 és determinada pels Caps o bé és sot
mesa al criteri dels nois i noies cada any. 
quin mecanisme es fa servir per a decidir: assemblea, de
cissió dels Caps, consell restringit de Caps amb represen
tants dels e~uips, etc ••• 
quin mecanís~e es fa servir per a revisar el funcionament 
èel grup. 

si hi ha diferen·ts equips r com s'assegura la cooràinaci6 
entre els diferents equips: consell dc Caps, etc ••• 
quines institucions o càrrecs té el grup, és a dir, quin~s 
responsa ilitat.s concretes són exercides pels nois: sani
tat, biblioteca 1 neteja, matt:rial, natura, etc ••• 
(llegiu al document 2 de la sessió de treball_ nQ 5 tòta 
la llista de possibles responsabilitats que s 1 hi troba i 
penseu quines podrien anar bé) . 

S. Activitats generals (sense pensar en l~s empreses encara) • 

. g··';! fan norrnalr '"":.els nois i noies de lasUnitat una tar
da .qnG es troben al cau. 
quins objectes hi ha al cau que poden seYir d 1 aglutinant: 
mrtsica, revistes, bons seients, etc .•• 
activitats ciutadanes que solen fer els nois i noies: ci
nema, passejar; museus, etc ••• 



• 

b. E.'mpreses, o pela e ions o accions: 

amb quins motius s'emprenen projectes de treball del grup • 
de quina manera es decideix d'emprendre un projecte. 
quf i com estableix l 1 organitzaci6 que tindrà el treball 
del grup durant l'execució d'un projecto. 
quins mecanismes d'organitzcció s'utilitzen durant l 1 exe
cuci6 d'un projecte~ 

equips normals. 
equips especials, tallers o similars. 
comités Qe coordinació entre equips. 
reunió dels Caps amb representants dels nois per 
a vetllar per la marxa d.,;l projecte. 

quin paper fan els Caps en la realització d'un projecte. 

7. Compromís: 

els nois i noies, saben o no saben què ês la llei? 
en cas que no hi hagi llei, hi ha quelcom que la substi
tueixi? quê és?, quí ho ha formulat?. 
es fa la promesa?, en quines condicions? 
s'expressa d'alguna manera el compromís èels nois amb el 
grup? com? 
s•expressa d'alguna menera el compromís del grup amb el 
m6n? com? 

8. Progrés personal: 
es planteja d 1alguna manera als nois i noies la comvenièn
cia de progressar personalment? 
en cas afirmatiu, quí ho fa, els Caps o els companys? 
s' impul.,sa d'alguna manera que els nois adquireixin habi
litats i progressin en el pla t~cnic? 
de quines formes es concreta i s'expressa el progrés? 

Elaboració de les observacions 

un cop en el cainp; caldrà comparar eles observacions de cada un 
dE:ls assistents amb les dels seus companys de la mateixa branca. 

PE:r a fer-ho., ens basarem en uns quadres com els que adjuntem. 

Ja hem dit que, primer es compararan Unitats similars; per exemple Unitats de centre de ciutat, Unitats de barri, Unitats de pou
bles petits. Això ho farem amb la finalitat de definir realitats diferents. 

En una segona fase, passarer3 a comparar entre sí els models que sorgeixin de l'anàlisi anterior. 

Aquest treball ha de servir per a poder introduir matitzacions en les propostes de mètode, de forma que s'adaptin a realitats diferents. 
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N 1 El Bl? 
QUE FAN JERARQUIA EQUIFS DURADA COM ES FORHEN? 

REPRESENTACIO s'r NO 

UNI'l'AT A 

UNITAT L 

UNITAT e 

UNI'rAT ü 

UN l'rAT E. 

UNITA'r F 

. 

' 

' ., .. 
. ;-% 



' 
ORGANITZACIO COM ES INSTI'l'UCIONS INSTITUCIONS INSTITUCIONS INSTITUCIONS ' CONSTITUEIX DE DISCUSSIO DE REVISIO DE COO!UINACIO DE GESTIO 

UNITAT A 

. 

UNITAT B 

UNITAT C 

UNITAT D 

UNITA'l' E 

UNITAT F 

-

.. 

• 
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EMPRESES GESTAR EL DECIDIR DE ORGANITZACIO HECANISIBS D' ORGANITZACIO 
PROJEC~·B REALITZAR l!:L DEL PROJECTE 

PROJEC'l'E 

UNITA'f A 

UNITAT B 

UNITAT C 

UNIThT D 

UNITAT B 

UNITAT F 
' 

' 

I 


