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AJUDAR ElS NOIS I lES NOIES A PROGRESSAR 

PROGRESSAR O RECULAR. 
Tothom té una tendència 

natural .a progressar,a de
senvolupar-se i a aprendr~. 

Es cert que, a vegades, 
quan le'S condicions són des 
favorables o la persona està 
vivint un estat de contra
dicció,el progrés se'n re
ssent i pot haver-hi fins i 
tot una regressió. 

Però també és cert que -
l'impuls vers l'expansió per 
sonaT resta viu i empeny a 
la recerca de noves sortides 
Es a dir, la persona té una 
direcció: endavant. 

Amb aixÒ no volem dir que 
tothom estigui sempre progre 
ssant, no; 1 'evolució perso
nal passa per l'avenç i pel 
retrocés. Però sí que volem 
indicar que la regressió és 
un signe de que la persona 
esta en un període de nega
ció de sí mateixa, un perío 
de potser necessari, però, en 
tot cas, de negació. 

En un mot, quan no pro -
g.ress¿;m 
cedint. 

és que estem retro-

Això té una transcenden
cia en educació: Tothomqui 
té la pretensió d'ajudar un 
altre ha d'entendre que una 
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part d'aquesta ajuda cansis 
·teix a prestar suport,i im
pulsar el progrés de l'al
tre. 

En la pràctica,ajudar a 
progressar significa tresco 
ses diferents: 
* S i l 'a 1 t re ( e 1 no i o la 

noia ) està en un moment 
de re_trocés- de dubte, de 
contradicció, d'angoixa-, 
ajudar-lo a aclarir elsmo 
tius del seu estat i a or
ganitzar els seus recur-
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sos per a sortir-se'n. 
S i l'a 1 t re està en un mo
ment d'autosatisfacció, -
d'estancament, cregut que 
no li cal fer cap pas en
davant, fer-li veure que 
estar-se quiet equival a 
recular, a deixar passar
ocasions de ti-rar endava
vant,a ancorar-se en l'a
utocontemplació. 

~' S i l 'al t re està en un mo-

L'ESCOLTISME ES UNA PROPOS
TA DE PROGRESS!O. 

I 
Nosaltres noconvidemels 

nois i noies a l'escoltisme 
únicament perquè puguin pa
ssar bones estones. 

Sí que ens sembla neces -
sari que passin bones esto .. 
nes perquè el joc i la comu 
nicació gratüita són dues -
de les vies més importants 
per on ha de passar el seu 
creixement. 

Però hi volem afegir
quelcom: Tot retall de vi
da (i tota bona estona tam
bé) té e J seu contingut i es 
aquí on volem incidir.Volem 
que el temps lliure dels no 
is i les noies estigui plé, 
de ta 1 manera que, a més a 
més de gaudir-lo,els serve
ixi perque puguin anar cons 
truin-se a si mateixos. 

En aquest sentit,els pro 
.posem d'utilitzar les seves 
estones I J iures,tant les que 
disposen individualment com 
les que viuen en gru~ per a 

ment de tensió creadora • 
d 1 impuls cap el canvi,aju 
dar-lo a trobar les seves 
d f recc ions,ajudar-lo a con 
tar quines són les vies 
que poden menar-lo millor progressar. 
a trobar-se a sí mateix, Això no~QY.,s..Lg§.._,,g,l}~~~ 
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de I se_u ___ Qf-.J~g_en"" 
-==·"·-¡:r·p-~ob 1 ema ,però, no és 
un problema que pugui re
soldre's fent afirmacions 
generals:tots estemd'acord 
que cal que els nois, i les 
noies progressin,pero no 
sabem exactament com aju
dar-los. 

E I prob J ema ha de reso 1-
dré's més aviat en termes 
concrets.Ha de resoldre's 
fent una propost3 de pro
grés que compleixi dues 
condicions: 
,~ O' una banda, ha d'ésser una 

proposta al seu abast i 
que respongui a allò que 
els interessa 

~D'altra banda ha d'ésser 
una proposta que s' ¡ns e-· 
reixi en la seva realitat: 
tant en la realitat per
sonal,com en la realitat 
del grup, com en la del 
seu entorn social immedi
at. 

D 1 acord amb aquestes corr 
sideracions,estem prepa -
rant un programa de pro
gress10 que serà detallat 
per a cada una de les bran
ques. 

Aquí n'exposarem única
ment les línies generals. 

LINIES CONCRETES PER A U
NA PROPOSTA DE PROGRÉS. 

Abans d'exposar-les,cal 
explicar quines són les hi
pòtesis sobre les quels 
s'ha construït aquesta pro
posta. 

PRIMERA HIPÓTESI 
regressar sn ca, co~ 

a mínim, dues coses: 
*Adquirir habilitats, a

prendre,capacitar-se 
'" Madurar persona lment,en

riquirir les pròpies re
laciOns amb els altres. 
El progrés,doncs,Jiente-

nem co~ a quelcom que ên
clou unes dimensions per
sonals i unes dimensions 

tècniques. 

SEGONA HIPÓTESI 
El progrés personal té, 
com a mfnim,dues dimen
sions: 

,., Una di me ns ió i nd iv i du a 1 
l'esforç individual per 
a progressar, les adqui
sicions i els progre%os 
que un individu fa. 

''Una dimensió social: el 
fet que nin::¡ú no progre
ssa tot sol,sinóque ho 
fa amb els altres, amb 
el grup,projectant --se 
a l'exterior. 
El progrés1doncs, l~n

tenem com a quelcom que err 
clou unes dimensións indi
vi du a 1 s i unes a 1 tres d e 
socials. 

TERCERA HIPÓTESI 
Al lla~dels dos o tres 
anys que cada no i o no
ia viu a la unitatpa
ssa per diferents si tu
ac ions: 

* Un primer periode, en
tre l'arribada a la u
nitat i la seva entra
da prÒpiament dita al 1 

grup,significada tra
dicionalment per lc-pro
mesa. 

·,'; Un segon ¡::.eríode,entre 
I 'entrada al grup i 1'<::
ccés a las responsabi
tats de gestió a a vi
da del grup(tradicio -
na lment ,accedir a ésser 
cap d'equip o similar). 

,., Un tercer període,que 
comença quan el noi o 
la noia ja està prou 
entrenat a les respon
sabilitats dins del 
grup i es fa càrrec de 
!a gestió d'algú as
pec te de 1 a vi da cd·lec
tiva. 
Sobre la base d'aques- :.' 

fes cons i de rac i óns, hem e-.· 
laborat un esquema que, es 
principi,és idèntic per a 
totes tres branques encara 
que revestirà formes con -
cretes diferents per a ca
da una d'elles. 
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j~J,Ii~\J~~;-(Des que el 
a grup fins que 

a formar-ne part d'u
manera explícita, fent 
oromes~. oer exemple). 

* PROGRES PERSONAL: es •m
cia1ment ha d'acomplir 
les fases següents: 
Adaptar-se al grup:als 
companys,als hàbits i 
normes de funcionament 
conèixir 1es tradicions 
i adaptar-s'hi-

- Conèixer 1a proposta 
que 1 'escoltisme adre
~a als nois i noies de 
la seva edat i decidir 
si vol fer-la seva. 

* PROGRÉS TÈCNIC: 
Adquirir unes habili 
tats mínimes per a de
sempallegar-se en 1 a 
vida del grup(tant al 
camp com a la ciutat) i 
en la seva vida de ca
da dí a_ 
Amb això es pretén que 
es capaciti per a se
guir _el ritme dels al
tres i no sigui un pes 
mort,sinó un protago -
nista actiu. 

SEGONA FASE.-(A partir que 
el grup accepta el noi oro
i a i ell explicita el seu 
compromís en la promesa). 

*PROGRÉS PERSONAL: 
- Atès que ja està adap

tat al grup, tot i que 
hagui pogut formular 
les seves crítiques i 
opinions ,se li demanarà 
a partir d'ara que si
gui un membre de ple 
dret de la unitat. 

- Es a dir,caldrà que 
participi plenament 
amb les seves parau -
les i els seus actes, 
en la impulsió de les 
activitats coHecti -
ves i en els rêparti
ments de responsabi
litats. 

* PROGRtS TÈCNIC: 
- Atès que ja posseeix 

les habilitats miní-

com tots elS altres , mir alguna d'aquestes res 
se li demanarà que ponsabilitats i e·l grup 1 
conti nuï adquirint ha- ho reconeix). 
bilitats en la mesura *PROGRÉS PERSONAL: 
que participi en les - ~1és enllà de ser 
accions o empreses del membre més del grup 
grup; saber esdevenir un 
cada empresa,donçs_,ha vidor del gruj) 
de ser prou plena de aquell asoecte de 
situacions" de progre- gestió o en aquell 
ssió concreta. responsabilitats 
o' altra banda, se li de- l i han es tat e~·=~;:~~~~ manarà que desenvolu- des i que ell ha 
pi alguna habilitat tat; és important 
que algun dia pu- veure aqu1 que el 
gui posar al servei de de ser responsable 
les necesitats del grup és un privilegi, si 
sencer; una càrrega que hom 
per exemple: ccepta perquè esti 

.preparar-se per a els altres i la vi 
ser responsable: que tots junts van 

-del foc di ficant. 
-de la cuina * PROGRÉS TÈCNIC 
-de la sanitat -L'exercici de la 
-d'orientació i itine- ponsab.ilitat és ja 

ratis. "llocu en les dificuJ 
-d' instal-lacions tats i e 1 s problem1esl 
-de 1 ma teri a 1 concrets que oemane1n¡ 
- :le reparacions cura solucions forneixen 

del cau: casions sovintej 
aonstruaai6 

' . meaan1-ca 
vid.r>iera 
e tec trici tat 
ibtuminació 
lampisteria 
fusteria 
mobiUari 
pintu'l'a 
decoració~etc. 

-d~ jocs esportius 
-d'activitats a l'aigua 
-·d'higiene al camp 
-de l'economia 
- d' organització 
--d'activitats d 1 0b-

servació d 1 ariimals 
--que e ls camps no con· 

taminin, etc. 
prepatar-s t hi a 1 cos· 
tat del noi que ac
tua lment os ten ta a
questa responsabili
tat,aprenent d'ell i 
ajudanf-lo en les tas
que tingui encomana
des. 

TERCERA FASE.- (A partir de 1 
moment en què un noi o noia 

per que els nois i 
ies hagin d-e,"orca 
se i ~en conseqüencïa, 
progressin. 
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En aquest artic!e,de ca 
ïre general,no és possible 
d'esbossar en quins termes 
concrets es formulen aques 
tes propostes de progressió 
per a cada branca: ~ixò ho 
farem més endavant com una 
part de la proposta de re
visió dels mètodes de cada 
branca. 

En tot cas,el que sí és 
import3nt de retenir, per 
a anar-ho assajant i per a 
trobar-hi una adaptació a 
les circumstàncies concre
tes de cada un i tat, és el 
següent: 

PRJMER.-Eisnois i les 
no es pro9ress(:nmés 

,, n1enys en f u nc ió de 
la claredat de la pro 
posta de tirar enda
vant que se' ls ajuda 
a formular-se:En con
seqliènc i a, es important 
de tenir el valor de 
proposar-los que 1 com 
de pensat per a ells, 
.i de discutir-ho. 
SEGON.- El progrés té 
una doble d1'mensió per 
sona I (tècnica i indi
vidual)co!. lectiva que 
han d'articula~-se a
dequadament:el que in
teressa no és un i ca
que els nois i noies 
esdevinguin mi llors pu 

ra i simplement, si
nó que s'esforcin per 
a relacionar-se mi llor 
amb els a_! tres i per 9 
S<-'rvir-los dins de les 

'seves possibilitats. 
TERCER,-Finalment, és 
important que el pro
cés de progressió que 
tot noi o no i a pugui 
plantejar-se sigui a~ 
rrelat en lescircums
tancies concretes que 
viu el seu grup de com 
panys ¡ la comunitat 
humana au e e 1 s envo 1 ta 

els presta suport. 

Equip Pedagògic. 


