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A~uest document permet d'oferiT unes pautes d'obsarva

~ió de l'actuació c'un·monitor d·asplai. 

I parmet_d'oferir-les en acuelles colònies o campa-

mants en les aua un mo~itor t' al seu clr~ec un ·çrup radu!t 

de-nens. _,-) 

E~ document a part hÍ ha u~a altra pauta d'observa-

ció d 'aouelles colònies o c_a·m.pements en -cue la çestió és orga

nitzada diferentment. 

ordenada -ar:;b -e:::.ita:-is sernprs di.sè::utibles- :: "a.:lò que s 'esdEvé. 

I si obsar~em sistem~ticamant ~s oer~u~ això 's preferible a 

les i~prsssions Cisperses. 

Aquest document consta de dues parts: 

I part. Oescripci6 de les Funcions ou~ acompleix un moni
tor (apartat ri)· i procediment d"o=servació (apar·-,_ 
tat III). 

En acuesta part s'hi desc:iuen les intervencions 
m's usuals d·u~ monitor pro~ ~els nens i .s.hi efa
çeix una pauta de reçist:e da les c~ser~ec~ons. 

' ' ' H::..xo serveix ~er ~ çue Un monitor -o:se:vat e~ 
situacions concretes com són un taller, un joc, 
el rnenjedor, el !lever els nens, s~c ps: un com
pany ds tande o pel responsable- p~çui ta~ir una 
visi6 cuantit~tiva de ~uines s6n les accions 70& 
efect~a m's fre~Uentment i ~uines 
deix a ~esser oer alt. 

' son 

II cert. An~lisi de les formes com ocden acom~lir-se 
d-iverses f•..;ncians d~u:"l monitor. 
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En· aquesta part s~ofereix a cada monitor unes P!~

tes per a ~ue pugui analitzar de ~uina forma acom

pleix cada una de les f~ncions nue efact~a ptop 

dels nens. 

~qu~sta an~lisi és una an~lisi ~ue ha d'efectuar 

cadasc~ pel seu compte, demanant, si ho vol, l~ajut 

dels companys amb. oui té una comunica-ciÓ més- fàcil 

o més fonda. 

L .. ús ' pot fer, done, • clar: d'una banda hom que se n es 

pot arribar saber • és el hom fa pels nens i • • 
a qua que o:: u e es 

el que ho.m no f a. i això c_omptant amb l'ajut d'algú - ob-:::LI. e 

serva; d'alt.ra banda hom pot anat aprofundint en l'anàlisi de 

la forma de relació ~ue hom establ~ix amb els nens. 

Volem subratllar que.la finalitat o'a~~esta prcpos:a 

no ·és la de tenir un estri de control,, sinò la da fornir a ca-:-· 

dascú que hi estigui int~ressat la possibilitat d'e l .. autoanà

lisi, del progr's personal i, si ho~voleu, 1~ dele professionali! 

zaci6, ~s a dir, el respecte i l~efic~cia oue ens han .de msrài

xer els nens. 



II. Descrinció de les funcions dels monitors 

l". F'\Jncians d "er.'!rnr:::ament 

s'apleçuen aau! a:uel!a~ funcions 0~e ecompleixen e ' -.o r.~cni-

tors mitjancant las ~uals ~·astatlsixen als marcs de refe

fe~¡ncia per a· les relacions, les ~ctivitats. i la vida de 

cada dia: 

1.1 Establir un marc normatiu. 

Vol dir establir unes normes relatives a l"ocuoacié 
del lloc, a la distribuci6 del temps, a l'~s· de les 
coses i dels serveis, e les relacions i als intercan~ 
vis- personals. 

1.2 A;::ll.ic.ar les normes. 

1.3 

~s .:efereix a aquelles intervencions dels monitors en 
les qua actúàn orientats a l'aolicació pràctica de l~s 
normes ¡::rèviament esta'ble¡-tes 

Arbit:ar els conflictes i les 

Es contemolen acu! a=uelles situacions en ~ue el mcni
~or interv~ sigui ,per clarificar acuelles contradic
cions originad~s en el ma:c normatiu, sigui per elabo
rar els conflictes derivats ds l"incom.pli.::'!ent de les 
no rme·s. 

2. runcions d'organització 

s~a~leguan acui a:uelles intsrvenckor.s dels ~onitors ~ue 
. 

emaar~uen le vida del ç:up, las activitats i les ~ela:i=~s 

no ¡..,.,..,,. d•• do, "'"n.;.. ~o,..,;; _ _,. nn-•·:-'":U -o- -e- de1 DU"""',...., 
~-··~ -- _.,;. -... "' ,_ '"-·-' -'-"'"'"- ""'" " ~' - ,,_ .... _ 

mi:a c·rga~~tzatiu. ~o •s f~cil desl!i~tar-ho de l"ante:ic:. 

'2.1 Establir un mar: organitzatiu 

V -1 ..... es+-·,..~·- no==-" es""=,.."" --~-cio' ,_,_ ,_,_.,. .. a __ ..... u-- 'c.m ... _ ·-9<--o:. -
•;v: .... -ts ' c'-1 = s•rva<s .. ~ .. ~e• de ', v'd-"'- ...__.,..::, .., .:; .. _ - - VQ- .. - -- ... <:: 

de les ac
de2. :::atit 

.. 

) 

) 
j 
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grup i de la col.leètivitat: definició de tascUes as

pa·cï:fiaues, ·assignació es respOnsab-ilitats, estab.li

me~t de procs~iments ••• 

2.2 Regular· el funcionament de l'organització 

Es refereix a a~uelles intervencions dels monitors 

·en -les oue act~en orientats a assegurar el bon funcio

nament de l~organització prevista: dirigint-ne l'apli
cació,. salven tant prob¡e~es, res_olent _imprevist-os ••• 

2.3 Analitzar el funcionament de l'organit~ació 

Es contemplen aou! aquelles interyencions en les que 

el monitor intervé des del costat dels nois i amb el 

punt de mira d'aoues·ts per analitzar :as insuficièn

cies i valorar les virtualitats de l'organitzacid amb 
la finalitat ~·adaptar-la i millorar-la 

3. funcions d'animació de !a vida del ~rup 

S "apleguen aauí acuelles intervencions dels r.wnitors. cue ~s 

centren en la vida del g~up, orientades per la preo-cupació 

oue la bualit~t de les· relacions i del clima gru~al siguin 

òptims. 

3.1 FaCilitar les comunicacions 

3.2 

»al ·dir interveni~ a~b la finalit~t d~ajudar a ~ue 

tothom s"expressl 1' a rue el gruo escoi~i i aculli 

les a~ortacions de cada ndi o noia • 

. ' 
Afa~orir la cooperac~o 

vol dir intervenir amb la finalitat. =ue els·n3iS inter
canviin actuacions d~ajut,_ elab~rin projectes comuns 
i. coooer·in èfec:tivament per a satisfer l·ss necessitats 

i els interassòs de cada un ·i del çruo. 

3.3 · Possibilitar !"anàlisi· i la ret;_?ul-ac·iÓ 

Vol dir intarv•nir amb la finalitat cue el ç:up va;~ 

dfactuant l"an1lisi del seu ~ro~i "funcionamant, el 
valoii i n~assu;;~eixi,,·d.ins de' las seves .::o·ssibil.:.tat.s, 

1 ~o=isn-tació.·· 
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4. ~uncions d'animació de les activ:tats 

S'apleguen acuí acu~llas funcions !SSumides pals ~onitcrs 
en l'animaciÓ de las activitats :ue amc=en -el grup ~a nens 
amb el ~ua trab~llen. 

4.1 Motivar el grúp 

Vo~ dir, ajudar al grup a elaborar les seves ~otiva
cions i a actualitzar els seus interessos. 

4.2 Ajudar el grup a centrar les seves ópcions d'activi
tat. 

~s el pas immediat al precedent, consistent en pro-
9ressar des d!un camp d'interessos ac~ual a una decis
si6 d'actuar en un sentit o un altre. 

4.3 Ajudar el grup a organitzar-se. 

Vol dir ajudar-lo a concretar-se, sigui a-Pri~ri sigui 
sobra la marxa da l'activitat, respecta dals aspectes 
materials del desenvolupament è'una activitat: proc2s_ 

"'"" :r el- e' o' dels,...,;>-· n• n•-•ss--:s -o---•; - .... a - .... ÇL!:.. , ;;C- - ,,_ .. Ja - - ... - ~"'- , .. _ ... ~ ..... _me-n ... 
de les tascuas, coordinac{Ó dels esforços ••• 

4.4 Ajudar a cada hoi i al grup a actualitzar els seus 
recursos ~ersonels. 

els recursos del :rua 

) 

rs a dir, d'una banda catalitzar 
i d'altra banca, aj~dar cada noi 
tar sls seus recursos parsonali: 

a actualitzar í axolc ) 
hajil!tats, coneix~-

ments, axperi~ncia cr¡vie, etc. ~tils cer e l'activi
tat ~ue s'ast~ desenvolupant 

runcions :s ~slació oersonal 

s'a=l~guen a:uí a~uelle! funcions ' i~terve~cions dels mo-

nitors en les ~ue estable~xen relaci6 -ersonal amb els ~c{s 

orientant-se e secu:it:ar-!cs, aj~dar-lcs, intarca~viar de 

persona .a oersone ••• 
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Com és natur<!:l, pressuo·osem cue els monitor.s tenen a::neci 

cels nois, es mostren afectuosos i nantenen un~ actitud ha

bitual d'o7erir-los el seu ajut de forma incondicional. 

El cue e.s oreten en aouestes línies és esoeci.ficar Z~lgunes 

dò les diferents formes oua pren aixè en la Pr~ctica. 

·s·.l Aportar ~eguredat. 

Vol dir totes acuelles actuaci·ans aue expressen pro .... 

tecci6 i .cura del noi, que li ~porten benestar físic 

o psfauic, oue suposen acolliment. i ~tenci6 al seu es

tat actual. 

S.2 Establir contacte afectiu. 

Comporta totes aquelles actuacions oue ajuden els nois 

a sentir el contacte i la proximitat del monitor, ~ue 

contribueixen a relaxar, alle~gerir tensió, enco=at

j¿r,. invitar e viure amb plenitud. 

5.3 Aj~dar personal~ent. 

_Es a dir, ajudar el n_oi" a. donar. resposta a les cües- " 

tions que el preocu~en personalment o_ a solv~ntar 
aQuells Problemes pràct".ics ·~u e no acaba· de' saber còm 

resoldre. 

5.4 Recolzar 1 'autonomia personal del ·noi. 

Es refereix a aquelles actuacions prop dels nois -ue 

els ajuden a independitza-r-se, a fer-.se grans, a tenir 
el Sentimen",t de ~ue desenvolupen les seves possibili

tats~ cua estari.creixent, cu• ao~enen a dasempellegEr

·Se. 

III~ Procediment d'observaci6. 

rs impossible d'efectuir una observaci6 exhaustiva de 

totes ~es_ intervencions oua hom efec"t:ú-~ Prop delS nois .• Per 

això ' mes simple ... ua, si b~ 

perd molta inf_ormaci6, permet d'afinar-là. 
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~l cua pr~oosen és ~ue cad2 monitor es sotmet~ a ob-

servaci6 en.pa:iodes curts i Sf ben ider.tificables: 

• 

• 

pez pe~{odes curts entenem fases d'uns lO min., mZxim 

15. 

par situacions ben iden~ificablas entenem, par exemple: 
el llevar els nois, el menjador, 1 'animaci6 d:un joc-, 
l'inici d'una activitat, una passejada, ~te. 

's a dir, .situacions amb un~ limita-ben definits en les 
=ua~s hom pót centrar l'observació en uns aspectes cue 
s6n prioritaris en aquella situaci6. _) 

~'altra banda, l'observaci6 cresenta el-problema de 

trobar -una fo:ma -de regist~e. 

El oua proposem &s fer servir un full com el ~ue fiçura 

a la p-ot anotar-se un pet~t ;anyal -una 

~reueta, un oa!et; un_punt- a la casilla corresponent a cada 

intervanc:ó del monitor. 

Acabada la fa~e d'anotaci6, ~s pcssi~le de fer el re

cdm;Jts del nombre d,Lntervencions de cada tipus i sl càlcul 

en tants par cent de cada tipus d~intervencians~ 

Aix~ oe~met a cada mqnitor de saber =uins són els as-
) 

cactas de la seva ac~uaci6 cua cobreix a~b m~s i~tansita~ i =uins 

sd~ acu~lls asoecta~ en. els ryuals no de~ica sls nois uns a~en-

passa: l . . . . ::ua ... _J..t.E:.:.J..va de las seves i~te=venci~ns ~= 
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QUADRE DE REGIS•TRE OE u: s 03SéiiV~C!DNS 

Regis~re Pe:cen- I . (senyals) tatge • I 
. 

1.1 Establir marc normatiu I. 

1.2 Aplicar 1 es normes 
I 
! 

1.3 Arbitrar els conflictes 

d"ernrñarcamen~ .· 
! 

l Total funcions ' : 

2.1 E:stablir marc organitzat-iu 

o 2.2 Regular funcionament organització 

I 2.3 Anàlisi de l'organit::;:ació 

2 Total funciOns d ~organitzaèió. 

I . 
3.1 F" acili tar comunicacions ' 

3.2 Afavorir la 
.. I I cooperacl.o . 

3.3 Possibilitar l. 'anàlisi i la r_eçula·cíó·. 

. 3 .. Total funcions d' an ima::.ió del grup • . I ¡, 
,, 

~.1 . Motivar el 
,, 

gruP,, . 
-'- f 

4.2 Ajudar- a céntrar decissions . I . f 

4.3 Ajudar a or_ganitzar-se I 
4.4' o • d a actualitzar els recursos I n.JU ,.ar ' 

4 Total funcions d'animació d ';activitats I 
5 .• 1 Apor_tar seguredat 

. I 
5 .. 2 :::staOlir contac~e afectiu I 

' 

5.3 Ajudar personalment 

5 4 .. Recolzar autonomia persor.al I 
5 Total funcions da relació ·cersona.l. I ' 

. 

---------------------------
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El :-ue hem· dascrit· fïns ac:u! és un inventari de les 

<:rctuacions usuals d_~un monitor i/o de l~s fu~cions r;ue· ·acom-

plaix p~op dels nen~. 

Ara bé, una mateixa fu8ció pot éssgr acomplerta Ce 

maneres diferents. Aquest és l'aspecte aue aprofúndirem an 

la segona part d'a~uest document. 

ITistingirem.t:es formes diferents d'intervenci6 ~ue 

anomenarem A~ 8 i C. 

• 

• 

• 

La modalitat d'!ntervenci6 A 's a~ue!la en ~ue el mo

nitor exe=ceix oressid. s~b~e els nais pe:nui les coses 

s'esdevinguin de dete~minada manera, la ~ue all creu 

nue ¿~ objactiva~ent m¿s ¿onvenient o m~s ne:sssiria 

pels nois. 

La m.odalitat d"intervenció ·g és a-::uella en la ~ue el 

monitor fa als -~ois un nombre rédult de c:Joostes =er
oui ells hi pensin i a:abin elegint !~ ~ue els sembla 

més convenient. 

La ~odalitat d'iMtervencid C 's aouella en la =ue el ) 
monitor s~esfor::a e_l posa:- els noi"s e,.., situaciÓ d~<:na

litzar i da deci~ir pe: s! ~ateixos ~uines scin les =e
cians mjs aoecuades a la situacid =ue as~en vivint. 

;bans de cont~nuar, vol~:ie~ fer-vos a~on~r =us, si 

aixè 

Ho die~ pe:~u~ el grau de d·i:ect!vitat i el ç~au de 

l!ijertat ~u~ poden donar-se !n une situac!6 de rela~id entre 

~ens ! ~onitors no s6n oOestio~s ~ue pu;~in resoldre ~ni=a~en: 
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en el terreny dels Principi~ i de las id~es, sin6 ~ue s6n 

oDestions que han de plèntejar-se i resoldre's en 'el tèrreny 

de la realitat. E~ a dir, una pres~i6 molt -intensa en un mo

ment i an una situació dohada ~ot ~sser tant o m~s educativa 

aue una permissivitat molt ~ran en un altr• moment i en una 

altra situació. 

L'esque~a d'anàlisi oue us proposem, donç, no ~rsssu

posa ~ue l'opció -C·'s millor cua les altres, ni- que l'opcid 

A és la pitjor de totes. 

Justament perc~è es tracfa-d'oferir-vos un instru;;'lent 

d'observació, allb ~ue es-·preten 's: 

ler. Que ca~asc~ actui amb seny i amb sentit coma, f'ant 

all~ aue en cèda moment li sembla ~úe 's mi:lo; oue 

faci. 

Zen. _Que observ~ qu~ ha fet i -de ~~ina manera s'ha vist 

condicionat a f-er-ho donada la- -realitat dels nens~ 

3er. 6ue ~nalitzi ~uin~s s6n les actuacion~ òue ha rea

litz•t m~s frecDentment i d~ quina ~anera ha hagut 

de realit~ar-laà .• 

Si .un monitor p~t procedir a eaues.ta anàlisi, is pro

bable cué vagi trobant el "seu" camí prcoi d'actuaci6 enfront 

dels nens. 

da pr~ssionar, de vegades ~s nec~ssari de oroposar, ~e vacades 

' es n-ecessari de deix.·ar- en llibertat. 

Resumint l'esperit d'a~uest raona~er.t, oodriem èir 

i amb serenita~, &s una ~anara de contribu¡: a :u~ s!s ~=~! 

edificuin la seva llibertat. 
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Fetes a=uestas ccnsidaracion~, 02s~em a procosar les 

r.Jcdalitats poss.!.Oles en l 'exer·c.:...ci da ;:~da una Ce les f!..:ri-

cians prÒpies dal ~onitor. 

He~ seguit el ~ateix escuer.1a cua en la primera part 

C 'aquest d:.:;cument·. Veureu oua en alguns. dels aparta.ts no ha 

estat possible _d'establir clarament.le d!ferincia entre las 

modal~tats A/8/t; En a·uests c~ssos ho hem deixat en blanc o 

b~ hem fet constar ~ua les categories A/8/~ no sdn satisfac-

"' . ... or~es. 

~OOrll!TATS O'INT~RVENCIO 
DELS MONITORS. 

1. ~uncions d'ernmareament. 

A. El~ monitor dicta les norbes. 
S. El monitor proposa algunes normes i demana els 

nois de ~renunciar-se sobre cuines són les m~s 
adecuades o satisfactò~ies 

c. El monitor planteja als nois un p~oblama sobre el 

) 

~ue cal esta~lir una no:m~t!va i 
bqrar-la. 

els aemana d'ela) 

1.2 Aclicer l~s n~r~es -s'~Mten "ue hi ha nc:ms ~sta~la:
ta i ~ue al p:o=le~a as, ara, óe co~pl~~-la o ~er-la 

como). i r-. 

A. ~l mc~itor in:osa el :on~:ima~t da la ~o~ms. 
S. El ~cnitar fa ~~ ~e 1~ ~a:suessi5 i conven: al~ 

nois de ccm=li: la norma. 
~l ma~itor ~acla~2 l'~dhesió dels ncis a l'aec::, 
als ajuda a scce~ta: all5 -~e ~s ncr~atiw i a 
e!aborar les f:ustraci=ns ~a:ivaces da nc =o~ar 
fer tot ei ~ue volen. 
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1.3 ,!l,rb.itrar &:ls =onflictes i les situacions c".:.;,co:npli

ment -es suposa cue els nois no Co~pleixen les normas 

establertes o acordades, o b' ~us ·las normes resul

ten poc clares o contradictbries-. 

A •. - El monitor emet el seu judici ~obre cuè -és el <Jue 

succeeix i cal fe~, i imposa a-uest judici al·s 

nois. 
~. El monitor planteja el problem~ als nois (els fa 

seure per parla~-n~, per exemple) i diriçeix el 

debat sobre aqueslla ~üasti6 normativé cua resul

ta problemàtica. 
C. El monitor acull 91 prob.:.eltla r.ue_ els nois estan 

·vivint~ intenta de Pl!tej?r-se·l en els termes en 

~ue els nois se"l formúlen i fa el possible oer· 

ajudar-los a analitzar-lo. 

2. runcions d'organització 

• 
2.1 Establir un marc organitzatiu 

A. El monitor -~ els monitors- sstableix ' . 
l organ::t.za-

. ' 
Cl.O. 

9. El mo~itor -o els monitòrs- proposen v~ries fot

mes possibles d~organitzaci6 i ~ecta~a als· nois 

9e decidir ~uina és la més convenient. 

C.. E;l monitor planteja els nois un problema o-rçani t.z.z 

tiu i els demana de suçgerir solucions i de triar 

la oue els sembla millor • 
. 

2~2 Regular el funcionament -de l'orçanitzaci6 -s~enten 

cue la colènia co~pta amb -una,orçanitzac·i6 i _~ue allb 

cue. cal ¡s anar ajustant petits detal~s del funcio~ 

nament d~ cada dia-. 

A. El ~oR!tar pren les decissio~s i ~irigeix el ~ue 

s'ha de fer en cada ~oment. 
-s. El monitor demanê l-a partici:~aciÓ dels _nois ;J:er 

anar ;rsnent les petites decissicns de le vidz de 

cada dia. 
C. El monit_or no o1ante·ja verbalment -r;i f'ormc:.:me.r,t

els p=oblemes organitzatius,· deixa ~ue els ns~s 

vagin fent, .o_bserva i, even';::ualment,· :.Gte:-vé pe: 

fer-los cpn!i~erar una oUest!6,-concre~a si ~5 ~u~ 

ho veu necessari 
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2.3 Analitza= el func:..::n::ment de ~ ~:rç=..nitz'ac.i.ó. 

A. El monitor emet als seus judicis, ja sigui~ valo
racions·positives, ja siçuin c:iti=ua~ so~:e el 
funcionament organitzatiu. ~1 monitor da~ana co~o
tes del mal funcionament d'alguns 2soactas da w Q: 

ganització Cal ç:u6. 
s. 

c. 

E! monitor planteja el çrup la conveni~ncia d'ana
li~zar algun a alguns aspectes ccncrets del f un e i. o 

afe-nament del gruR. Contribueix a la discussi6 
.rint un esduema .o un ordre da reflexi6.· 
El monitor acull i ajuda els nois a elaborar els 
judicis i valoracions oue han Partit del gru~ o 
d'alguns nois. 

' ' ··~ 

3. funcions d·'animacid de la vida del grup 

3.1 Facilitar les comunicacions 

De moment, no hem trobat '·-•• gradació ·¡:¡r ·-- _, .- . 
3.2 Afavori= la cooperaci6 

!dem .. 

3.3 Possibilitar_.l'an~lisi i la regulaciÓ de la vida del 
grup. 

A. El monitor ·explica al grup ouins s6n els :onflic

3. 

tes cue oateix i es constitueix en àrbitre d'a-u~)-ts 
conFlic~es dieMt ~~ina ~'is· la sc:uci6. 

só.1 el.s 
C 'n"' i e"'• cu• - -11 'l. s,-¡-,1- -u= "' 1 e-,,- -:::'-<>;x· .... ·-- ,_ __ - d"' ...... "''""'o - ,.. __ ...... ___ ,. __ 

i, f~t a~x~, demana els nois da pensa: i j'ex=res
sar ~uines són les sortides -ue =ocen ~r~~sr-hi. 
~l monit:: clantaja el grup la conve~in~n:ia de 
plantejar-se :wins confl~ctes es:~ :ati~t je~ana 
els nois ~·axoresser-los i d'el~~or!:-lcs -~~:e 
';ots. 

~.1 Motivar el çrup 

A. El monitor ~lanteja !·_activitat a ~e:. 
3 • 

r -. 
~l monitor c!antgjs dues 
c~a el ç:uo eleçeixi. 

' o mes 

El mónitor s'esforsa en 2juCa: sl 
e' a c~~~l~:tar i~teressos difosos "' ... ., ..,l'"' ..... '"' _., - ---- ,_ __ ,._ ..... 
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6.2 Ajudar el grup a decidir les seves activitats 

A~uesta funció del mo~itor no hem aconseguit d·acla-

rir-la suficientment, per:uè té dos aspectes 

ciats: 
• 

• 

d~una banda hi ha la intervenci~ del monitor 

sobre la forma d~l debat dels nois ouan han 

de decid·ir -una acci6 
ct·'altra banda hi ha 1~ intervencid del mon~

tor sobre el continout d'a=uest debat. 

Com ~ue ho hem sigut capaços ds fer un doble es;uema 

oua respongui als dos aspectes çitats, ens resigna

rem a una sola pauta que barreja els dos aspectes, 

encara que veiem ~us t~ ~orca insufici~ncies: 

A. El monitor emet els seus judicis, dictamina cuina. 

activitat li-sembla m's encertada o_ interessant, 

pren ~artit per una de les propos~es cua s'estan 

discutint. 
s. El monitcr'es preocupa, scbratot,ja_ cue la dis~ 

cussió segueixi_un ordre, oue els nois s'esccl~in 

i cadas~~ entengui ei oue diu l'altre; si li de

manen, diu 1a· seva opini-Ó. 

é. ::1 monitor es mostra ir:-:ar·essat per ~ats _els sug

geriments dels noiS,-. els acull ~ats per un igual,, 

.mostra interès per totes les propostes i, en el 

nivell f~rmat, es limita a recordar -ue js neces

sa~ri arribar a un acord. 

4.3 Ajud•r el grup a organitzar~se plr a l'activitat • 

.:\. ~1 monitor pren la inicitiva al moment de decicÚr 

els passos de 1 'activitat, ;::.:: repar:.ir les fe~nes, 

d'eiegir e~s mitjans_ t~criic~ necessaris. 

s. El monitor es preocupa, fonarnentelrnent d'~j~dar 

als nois a trobar formes ~r~cticues de coordinacic 
' . 

en el t'reba"Il. · Viçila ::~ue 'tothom ;Jarticipi. 

C. ~1 monitor s;esfcr~a en oasar als nois an sit~aci• 

d'anaiitzar la ~u~litat de le coo~erecid entre 

ells~ Interv~ directament -uan li sembl¿ -ue els 

nois as desp~sten. 
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~judar .a tada noi -1 <- çru~.a actua!!tzar als .saus 

cursos pars~nals -~a c~ra a una activitat ccnc=ate-

El monitor ~xplica els nois com s~han de 
coses i els hi ~ost~a materialment. 

les 

3. tl monitor participa en· el treball -Qel seu comp

te~ i ~s disponi~le Per ajudar gls noi~, per~ 

as preocupa ,sobre tot de donar-lqs c=nfia~ca en 
les seves possibilitats, ajud2r-los e manioul~r 

una eina, a resoldre un proble1:12 p:àct;.c ••• 

C. Sl monitor ss centra en fer cónsciant a cede·noi 
del cué ja. sa'p fer J.. 2n enccratjat--l~?S a ex_oeri.-. 

menter, a trobar solucions noves. - -) 

Funcions de ~elac!6 p~rsonal 

5.1 Aoortar segu~edét~ als nois 

5.2 

• '. Frotegir efect!varnent els nois, curar-los, 
los las coses r.ue. so saben fer (o ·::::ua fan 

::ue no sa:: en fer). 

fat
veu;oe 

o~ ~judar-los a ~rendre cure de s! mateixos, ense

nyar-los a resoldre acuells aspectes de la cure 

de si mateixos -ue no tene~ hàbit de ~ranera. 

Ajudar-las a elaborar actit~ds Ce resocnsabili

tat per si mateixos, encoratjat-los a fer-se. 
~rans, ga~antir-l~s la pres~ncia de la oarsona 

gran ~ue serà prop seu r.uan la necessi:in ~erò 

aue-esoera aue se~n surtin· sols. 

~stablir con:ac~e 
#' .. : a. ec .. .;.u. 

A. rar de pare o de mare, excress~r actitud~ de oro

tecc!d excessiva, tir o deixa: ententze ~ua ~o

den com~tar em~ el ~onitor ~er a tot, sense ce: 
mena de matís. 

S. Tenir a l ;esguard de~s n~is una ect!twd frater
nal, da ~on a~ic, te çerm~ çran. 3rcmes,. çresce, 

co:-.:ecte físic fre;;üent, jocs, curses, cons sen-
... 

c. r-:er:ter:ir wr:a ac"!:it·.Jd d 'aéwlt -:-ua ta ::rec i _es ls 
:;cie, ;J::r:: c:,..t:-.ar.t-s~J sotretc:·~ e;; un cor.tacte 

:xigen:., es:i.mulant, càl.lid, de ei:~patia rec!
:J:oca, pezò ~us :"lO excloçui : '::xi;ència, el -res

~ acte, la individualitat da c:dasc~ i les a~liga

çacior.s de :ara a tota la col.lec:ivitat. 
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5.3 Ajudar personalment 

A. Donar resposta i satisfacció i~madiata a totes les 
de·mandes d"ajut cue pa·rteixen ·dels nois. 

S. Suggerir als nois v~ries po~sibilitats de respos
ta a les demandes ~ue fan, ·de forma ~ue siguin 
ells oui decideixin quina és la solució oue els 
convé. 

c. Aju~ar els nois a Formular-se el se~t!~ Profund 
de les -demand~s d"ajut cua fan, a f! aue clarifi
quin ouè és exactament el oue necessitin i esde
vinguin caoaç_os de donar--hi una resposta per -sl 
sols. 

5.4 Recolzar l"aut~nomia personal del noi. 

Tampoc no hem trobat una forma clara d"establir les 
categori•s A/8/C~ Ens sembla perè oue poden valdie 

-- l'es de l "apartat anterior,· 5.3. 

e 

- - - - -
L"~s que .pot fer-s~ d"aauestes cautes d"an~lisi de les 

modalita-ts d".i.nterve_nc_ió. deis monito::s. ês una ~Jüestió cue ha 

de plantejar-s-e· cada m·onitor -::ui hi e'Stigui interes·s.at. 

' En tot cas, Un primer pas és l'"observació, per part· 

d-un company o del responsable de la tanda, de -uines s6n La~ 

-.. . . 
funèion-s aue cadascu exercel.x mes fre .. Oentment· i 6uin.es menys. 

' La segona part, l'anàlisi de còm hÒ~ efectúa caéa fun-

ci6, és :U~lcom oue cadascú nà de fer 
' .. ~ . 

Sl sol, demanant :::x-

cepci-onal:;(en.t l 'aju.t d "a-lgün company .-us el_ co~e;ui. 

Una darrera nota: aixè no sar~eix pe~ a eentirse 1'~~n 

monito~" e ''m?l monitor". 5erv~ix nom~s o¿r a ~rsnére c~nstl~-

cie de la forma com ho~ respon ~ls imperatius d'uns realitat i 

::"evolucionar. 

Joa::ui~ r rznch 
Carles ,;¡or:1engol 


