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Pel tipus de desenvolupament intel·lectual, afectiu, social, transcendental que els adolescents  i 
joves desenvolupen, és aquesta l’etapa ideal per a tenir en compte els següents punts: 
 

• Reflexió i crítica (pensar, criticar, (re)construir) 
Els centres d’educació en el lleure juvenil haurien de SER un espai i temps de reflexió, sense 
que això suposi una metodologia massa tancada i avorrida. Les dinàmiques de grup i les 
xerrades improvitzades són eines força adients per a treballar aquest punt. Per la qual cosa és 
adient deixar sempre un temps no formalitzat (el que anomenem temps lliure),  donat que són 
moments en què sorgeixen relacions espontànies, debats interessants que són més educatius que 
totes les activitats organitzades que puguem dissenyar. 
 
Durant la segona meitat de la dècada dels 70, i amb el seu esplendor als 80,  una gran quantitat 
de la població juvenil participava en grups de reflexió, de revisió de vida, de crítica social, etc... 
lligats a parròquies i moviments obrers ( JOC, JOBAC, Hora 3...)  En aquests grups es 
treballava molt aquest punt de la reflexió i crítica personal i social per a la (re)construcció i tenia 
sentit en tant que aquesta reflexió  comportava unes conseqüències importants que incidien en 
l’actuar de les persones i col·lectius. 

 
Avui dia, el “gruix” de joves que participen en grups d’aquest estil és mínim de manera que aquest 
aprenentatge de reflexió-acció ha quedat desatés. Sovint se li delega a l’ensenyament formal, però 
l’ESO no està dissenyada per oferir els ensenyament acadèmics bàsics i a més a més totes els 
aprenentatges que altres agents educatius més adients haurien d’educar (educació per a la salut, 
consum, pau, reflexió, viària, sexualitat.... ) Aquests aspectes s’anomenen EIXOS 
TRANSVERSALS del currículum perque són punts que es treballen a tots els nivells i des de totes 
les àrees, però la pràctica ens demostra que són moltes les tecles que s’han de tocar en 
l’ensenyament formal i aquests eixos transversals sovint resten oblidats i sense planificació 
estratègica en els centres docents. A més a més, caldria preguntar-se si l’ensenyament reglat és el 
mitjà educatiu més adequat per a treballar aquests punts, o seria millor que fos un recolzament al 
treball d’altres agents? 
 

• Valors, la recerca del sentit 
El jove passa per una etapa evolutiva similar a la primera infància. S’està (re)construint. Els canvis 
externs van lligats a canvis interns. El jove necessita anar descobrint com és, quins són els seus 
interessos, què és allò que és important, què és el que val la pena... Però també necessita descobrir 
que la resposta a tot això està lligada a uns valors. Quins? Com descobrir-los? Què és el que dóna 
sentit a cada cosa que faig, dic, visc? 
 
La forma d’aprenentatge que fa servir el jove és per comparació. A mesura que interactua amb els 
altres, el jove descobreix que és allò que té en comú amb els altres i què és el que el diferencia, 
construint així la seva pròpia imatge, la qual cosa li  fa guanyar seguretat.  
 
El jove , així com alguns adults, té la realitat al davant però no és capaç de veure-la donat que està 
massa centrat en ell mateix, en els problemes que ell mateix està patint “per culpa” de tots els 
canvis. Per tant, la funció dels educadors/es és explicitar la realitat, tantes vegades com calgui, 
però sense fer-se pesat excessivament, per a què quan arribi un petit moment en que es descentrin, 
siguin capaços de trobar-la i trobar-se a ells mateixos en ella. És la funció POSAR EL MIRALL 
DAVANT DE LA CARA. 
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• Intel·ligència emocional  
Un dels objectius principals de l’educació és l’autonomia, i quan ens referim als joves, esperem, 
els educadors/es, els adults, la societat, té l’expectativa que aquesta autonomia estigui assolida 
en un alt grau d’aspectes, però sovint l’expectativa queda sense cobrir, creant frustració en els 
uns i mala imatge en els altres. 
 
Ser intel·ligent emocionalment consisteix en identificar, reconèixer i saber quins són els 
mecanismes (que hi ha dins nostre) i que ens fan aferrar-nos als altres i a les situacions com si 
d’això depengués la nostra identitat com a persones. S’ha condicionat el concepte de felicitat al 
de necessitar el reconeixement i l’aprovació dels altres i hem après que, per a ser algú hem 
d’adaptar-nos a patrons establerts, amb la qual cosa hem perdut els nostres propis límits i l’únic 
mitjà de reconeixement que tenim és la comparació amb altres persones. 
 
• Prendre decisions 
I seguint amb els punts anteriors, la decisió és un altre dels aspectes clau a treballar amb els 
joves. Si els altres decideixen per nosaltres ens quedem molt més tranquils malgrat la tria no 
sigui la que més ens plagui, però l’angoixa de la decisió ja s’ha esvaït, algú “m’ha salvat”. Que 
siguin els altres qui em posin les NORMES és menys angoixant, i també és una bona excusa per 
saltar-me-les!!! 
  
Com decidim és quelcom a treballar des que som ben petits, donat que ens passem la vida 
decidint: si esmorzem cafè o té, madalenes o entrepà... i anem augmentant el nombre de tries i 
de complexitat a mesura que creixem. No és un doncs un aspecte important que ignorem en els 
nostres programes educatius? 
 
Des del nostres centre de lleure, com treballem “la decisió”? Aquí entra en joc un altre element: 
PARTICIPACIÓ. 

 
 

                        
 
 
 
 
 

DECISIÓ 

 
PARTICIPACIÓ 

CLAUS DE 
CONVIVÈNCIA 
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Entrem a fons ens els 3 conceptes: 
 

A) DECISIÓ 
Fem la cirurgia d’una decisió.  En totes les decisions les emocions hi juguen un paper estratègic. 
En l’adolescència especialment, les emocions són les que fan moure la persona. Cal aleshores 
conèixer-les per no ser una “titella”. Aquí una proposta. 
Per aprofundir recomanem la consulta de les fonts documentals citades. 
 
En tota presa de decisions s’hi donen 4 fases: 
 
1. Comunicació 
 Sempre hi ha un moment per comunicar-nos o deixar de fer-ho amb algú. L’important és 
reconèixer que tota decisió involucra un moment inicial en el que la comunicació és clau. 
Comunicar la nostra intenció, allò que volem és l’objectiu d’aquesta fase. 
2. Definició 
En tota decisió ens hem de “mullar·, definir, posar en joc el nostre punt de vista. Hem de donar 
a conèixer allò que pensem, la qual cosa implica un compromís, donar la cara a l’exterior 
3. Elecció 
Escollim una opció       
4. Conseqüències 
Tota elecció implica nous fets, té conseqüències 

      És important ser conscient de què sentim en cada fase 
 
Entrem ara en l’apartat CLAUS DE CONVIVÊNCIA 
 

Tot seguit  assenyalem uns punts que considerem adients per marcar un estil que impregni l’acció, 
l’organització i la institució. 
 

• Cal deixar que els joves s’equivoquin: Pedagogia negativa (Rousseau) Es tracta de deixar 
que la persona, en alguns aspectes, es desenvolupi de manera autodidacta,  deixant-la fer i 
sense intervenir perquè tot seguit assumeixi les conseqüències de la seva acció. Per exemple 
si es trenca algun material per una mala actuació avisada amb antel·lació, no reposar-lo, 
mantenir-lo trencat, fins que es torni a necessitar i no puguem fer  allò que volem perquè el 
material és trencat o brut... Cal estar alerta perquè aquest tipus de pedagogia no serveix per a 
totes les situacions. 

 
• Posar els límits, la normativa, és cosa de tots i totes, no només dels educadors/es, podem 

fins i tot incloure als pares i mares en el procés d’establiment de les claus per a la 
convivència o altres representants de la institució. L’important és asseure’s conjuntament a 
debatre i prendre la decisió de quines claus posem i per què. Aquest aspectes és fonamental 
pel que fa a la normativa d’activitats extraordinària. Cal donar a conèixer a tota la comunitat 
educativa la legislació vigent. 

 

• Posar límits és clau = fer allò que es consideri més correcte i adoptar una postura ferma i 
positiva, si hi ha dubtes, els  adolescents s’aprofiten. Ser ferm, ser fort, no vol dir que no 
es puguin canviar les decisions. És important donar a entendre que el canvi es deu a una 
decisió pròpia i reposada i no a pressions. 

 

• És positiu deixar-se influir pels arguments dels nois i noies, però si es canvia d’opinió 
que sigui pel contingut, no per evitar bronques. 

 

• Les mentides són quasi inevitables. Sovint no diuen grans mentides si no que ho fan 
sobre la lletra petita o ometen informació. Allò realment important és com intervenir si 



 5 

es descobreixen les mentides. Les mentides poden distraure el problema a resoldre, és a 
dir, que l’adolescent hagi fet quelcom que no devia. Cal evitar centrar-se en les mentides 
i perdre de vista assumptes més immediats. 

 

• Ens hem de mantenir alerta amb els desafiaments encoberts. Les normes quan més clares 
millor. Si no són clares,  un persona amb una mica de “lábia” se’n pot escapar. 

 

• És una errada creure que la desobediència és el descontrol absolut. 
 

• Què fer quan passen el límit? Se sol dir: “mà dura. Aquí hi ha límits, si no compleixes... 
fora” .  

 
Què fariem o què fem nosaltres? 

 
 

• Si ells/es no fan res per nosaltres/ pel projecte.... 
L’adolescent fa el que vol, no col·labora (a casa per exemple) i a sobre demana favors! 
Nosaltres ens enfadem i no fem el favor. Així ensenyem que les coses es fan a canvi d’alguna 
altra cosa. No seria millor, fer el favor per ensenyar que hi ha altres formes de relació?  Fins a 
quin punt?    Per exemple, el grup no ha complert algun dels acords que havíem pres, i 
nosaltres ens enfadem molt. Passada una estona ens demanen una estona de “temps lliure” i 
nosaltres com que estem enfadats els ho neguem. 
 
Passem ara a conèixer com es dóna el desenvolupament moral, per comprendre actuacions i per 
marcar la nostra intervenció educativa. 
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DESENVOLUPAMENT MORAL (KOHLBERG) 

El psicòleg Kohlberg considera que el desenvolupament moral d'una persona passa per 
tres grans nivells  —el Preconvencional, el Convencional i el Postconvencional— 
cadascun dels quals conté dos estadis o etapes. En total sis estadis  de maduresa 
creixent i amb raonaments morals diferents. 

El nivell Preconvencional  és un nivell en el qual les normes són una realitat externa  que 
es respecten només atenent les conseqüències (premi o càstig) o el poder dels qui les 
estableixen. No s'ha entès, encara, que les normes socials són convencions per un bon 
funcionament de la societat. Aquest nivell integra els dos següents estadis 

Estadi 1. Obediència i por al càstig 

L'estadi en el qual es respecten les normes per obediència i per por al càstig . No hi ha 
autonomia sinó heteronomia : agents externs determinen què s'ha de fer i què no. És 
l'estadi propi de la infància, però hi ha adults que segueixen tota la seva vida en aquest 
estadi: així el delinqüent que només la por el frena. 

Estadi 2: Afavorir els propis interessos 

L'estadi en el qual s'assumeixen les normes si afavoreixen els propis interessos . 
L'individu té per objectiu fer allò que satisfà els seus interessos, considerant correcte que 
els altres també persegueixin els seus. Les normes són com les regles dels jocs: es 
compleixen per egoisme . Es compren que si un no les compleix, no el deixaran jugar. És 
un estadi propi del nen i de les persones adultes que afirmem: «et respecto si em 
respectes», «fes el que vulguis mentre no em molestis». 

 
Nivell Convencional 

En aquest nivell, les persones viuen identificades amb el grup ; es vol respondre 
favorablement a les expectatives que els altres tenen de nosaltres. S'identifica com a bo o 
dolent allò que la societat  així ho considera. Aquest nivell integra l'estadi 3 i l'estadi 4. 

Estadi 3: Expectatives interpersonals 

En aquest estadi les expectatives dels que ens envolten ocupen el lloc de la por al càstig i 
dels propis interessos. Ens mou el desig d'agradar, de ser acceptats i estimats. Fer el 
correcte significa complir les expectatives de les persones properes a  un mateix . És 
un estadi que es dóna en l'adolescència però són molts els adults que s'hi queden. Són 
gent que volen fer-se estimar, però que es deixen portar pels altres: els valors del grup, 
les modes, el que diuen els mitjans de comunicació. 

Estadi 4. Normes socials establertes 

És l'estadi en el qual l'individu és lleial a les institucions socials vigents; per ell, fer el 
correcte és complir les normes socialment establertes per a pro porcionar un bé 
comú . Aquí comença l'autonomia moral : es compleixen les normes per responsabilitat. 
Es té consciència dels interessos generals de la societat i aquests desperten un 
compromís personal. Constitueix l'edat adulta de la moral i s'hi sol arribar ben superada 



 7 

l'adolescència. Kohlberg considera que aquest és l'estadi en el qual es troba la majoria de 
la població. 

Nivel Post convencional 

És el nivell de comprensió i acceptació dels principis morals generals  que inspiren les 
normes: els principis racionalment escollits pesen més que les normes. El composen 
l'estadi 5 i l'estadi 6. 

Estadi 5: Dret prioritaris i contracte social 

És l'estadi de l'obertura al món. Es reconeix que a més de la pròpia família, grup i país, 
tots els éssers humans tenen el dret a la vida i a la llibertat , drets que estan per 
damunt de totes les institucions socials  o convencions. L'obertura al món porta, en 
segon lloc, a reconèixer la relativitat de normes i valors, però s'assumeix que les lleis 
legítimes  són només aquelles obtingudes per consens o contracte social . Ara bé, si 
una norma va contra la vida o la llibertat, s'imposa l'obligació moral de no acceptar-la i 
d'enfrontar-s'hi. 

Estadi 6: Principis ètics universals 

Es pren consciència que hi ha principis ètics universals  que s'han de seguir i tenen 
prioritat  sobre les obligacions legals i institucionals convencionals. S'obra d'acord amb 
aquests principis perquè, com a ésser racional, se n'ha captat la validesa i hom se sent 
compromès a seguir-los. En aquest estadi impera la regla d'or de la moralitat : "fer a 
l'altre el que vull per a mi". I hom té el coratge d'enfrontar-se a les lleis que atempten  
als principis ètics universals com el de la dignitat humana o el de la igualtat. És l'estadi 
moral suprem, el de Gandhi, de Martin Luther King i el de totes les persones que viuen 
profundament la moralitat. 

PAS PROGRESSIU PELS DIFERENTS ESTADIS 

El desenvolupament moral es produeix sempre passant progressivament pels diferents 
estadis , sense cap mena de salt evolutiu, sense tornar enrera. És un desenvolupament —
aquesta és una de les grans tesis que defensa Kohlberg— que va lligat al 
desenvolupament psicològic  de la persona. Sense desenvolupament psicològic no hi ha 
desenvolupament moral. Un doble desenvolupament en paral·lel que no es exclusiu de les 
societats occidentals sinó que, atenent els resultats de l'aplicació de compromesos 
dilemes morals a persones de diferents llocs del planeta, conclou que són esquemes de 
raonament universals . 
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Nivells de participació dels adolescentes i els joves:   
No tots els joves volen participar de la mateixa manera, a més no sempre participaran igual. 
 

• Els que no participen en res 
• Els consumidors: els que consumeixen activitats com concerts, exposicions, cinema... i 

després de l’activitat marxen. 
• Els usuaris : els que s’apunten a un curs, taller, els que coneixen els serveis de préstec de 

material, de sales o d’informació i els usen. 
• Els membres: els joves que comparteixen una inquietud, s’agrupen entorn d’un centre 

d’interès formant un grup estable. 
• Els activistes : els membres dels grups estables que són els seus líders naturals i volen 

dirigir el grup, organitzar les seves activitats i representar-lo als òrgans de direcció o els 
joves que es fan càrrec d’una activitat puntual o tenen una habilitat que posen al servei del 
casal. 

• Els animadors/es voluntaris o dinamitzadors/es o dirigents:  joves amb un perfil de 
compromís social, que tenen major disponibilitat, que creuen en el projecte global i que 
creuen que ells poden ajudar a tirear endavant i dirigir el casal. 

 
Aquest són alguns “consells” per poder encaixar els tres elements: DECISIÓ, 
PARTICIPACIÓ, CLAUS DE CONVIVÈNCIA  
1. El jove té les seves il· lusions 
Tens il· lusions? El “teu” jove també (encara que no ho sembli) 
No intentis treure-li una il· lusió perquè  tu pensis que no és educativa. Canalitza-la (ex: si li agrada 
el risc,  que ho faci però dins d’una pràctica social establerta com per exemple el submarinisme) 

 
2. Participació dels educadors/es 
Sempre que puguis... calla. Deixa el protagonisme als joves. No et facis imprescindible perquè quan 
no hi siguis el projecte no rutllarà. (Si vols ser imprescindible, el grup de joves no és el context 
adient) 

 
3. Naixement dels projectes 
Si el grup acaba de nèixer: 
• No esperis ho tot de l’elecció dels nois i noies si tu no fas cap mena de proposta. 
• No te’n refiïs gaire de les teves pròpies propostes, hi ha el risc de poca implicació per part del 

grup. 
• L’èxit és més segur si fas propostes àmplies i el grup les concreta 
 
4. Del petit al gran grup 
El petit grup construeix i viu, inventa’t dispositius per a què aquest pugui transmetre les seves 
vivències i construccions a un gran grup: això els motivarà. 

 
5. Decisions 
Sí al consens; evita el sistema de vots. 

 
6. Responsabilitats del petit grup 
El petit grup també té interessos, transforma’ls en responsabilitats. (Ex: si un petit grup està 
interessat en un projecte de fotografia, adapta aquest interès al gran projecte, que facin de fotògrafs i 
organitzin després una exposició). 

 
7. Coordinació 
La coordinació no és feina exclusiva dels educadors/es. Reconeix que sempre has volgut estar 
teixidor/a: crea xarxes. 
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FASES EN LA PRESA DE DECISIONS 
 

En tota presa de decisions s’hi donen 4 fases: 
 

1. Comunicació 
2. Definició 
3. Elecció 
4. Conseqüències 

 

 
CLAUS DE CONVIVÊNCIA 

 
o Cal deixar que els joves s’equivoquin: Pedagogia negativa (Rousseau) 
 
o Posar els límits, la normativa, és cosa de tots i totes, no només dels 

educadors/es 
 

 
o És important donar a entendre que el canvi es deu a una decisió pròpia i 

reposada i no a pressions. 
 
o És positiu deixar-se influir pels arguments dels nois i noies, però si es 

canvia d’opinió que sigui pel contingut, no per evitar bronques. 
 

 
o Les mentides poden distraure el problema a resoldre, és a dir, que 

l’adolescent hagi fet quelcom que no devia. Les normes quan més clares 
millor. Si no són clares,  un persona amb una mica de “lábia” se’n pot 
escapar. 

 
o És una errada creure que la desobediència és el descontrol absolut. 

 
o Què fer quan passen el límit? 

 
 
o Si ells/es no fan res per nosaltres/ pel projecte.... 
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DESENVOLUPAMENT MORAL (KOHLBERG) 

 

Estadi 1. Obediència i por al càstigEstadi 1. Obediència i por al càstigEstadi 1. Obediència i por al càstigEstadi 1. Obediència i por al càstig    

Estadi 2: Afavorir els propis interessosEstadi 2: Afavorir els propis interessosEstadi 2: Afavorir els propis interessosEstadi 2: Afavorir els propis interessos    

Estadi 3: Expectatives interpersonalsEstadi 3: Expectatives interpersonalsEstadi 3: Expectatives interpersonalsEstadi 3: Expectatives interpersonals    

Estadi 4. Normes socials establertesEstadi 4. Normes socials establertesEstadi 4. Normes socials establertesEstadi 4. Normes socials establertes    

Estadi 5: Dret prioritaris i contracte socialEstadi 5: Dret prioritaris i contracte socialEstadi 5: Dret prioritaris i contracte socialEstadi 5: Dret prioritaris i contracte social    

EEEEstadi 6: Principis ètics universalsstadi 6: Principis ètics universalsstadi 6: Principis ètics universalsstadi 6: Principis ètics universals 
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INTERVENCIÓ AMB ADOLESCENTS I JOVES 
 
1. Àmbits d’intervenció 
 

Partint de les necessitats que tenen els nostres joves i adolescents, quins entorns educatius els 
hi podem oferir? 

• Grups de joves 
• Rutes o travesses. Senderisme 
• Intercanvis culturals 
• Caravanes teatrals 
• Camps de treball 
• Centres oberts 
• Grups d’acompanyament en la fe (grups de confirmació, ...) 
• Estades on puguin conviure amb gent d’altres paísos i cultures (Comunitat de Taizé); 

campus esportius; ... 
• Etc. 

 
Aquestes són algunes de les propostes que podem oferir als nostres adolescents i joves, però 

la veritat és que davant de la realitat que tenim, ens hem de plantejar habilitar el marc que estem 
proposant per tal que sigui atraient i poguem treballar amb allò que volem. 

 
És important tenir molt clar que volem EDUCAR, que educar implica un canvi en la persona 

(tant en l’educador com en l’educand), que si implica un canvi vol dir que hi ha una influencia i 
que si hi ha aquesta influencia, no existeix la neutralitat en l’educació.  Això vol dir que, en 
absolut, ni sóm ni podem ser neutres en l’educació que oferim. Volem un model de persona, els hi 
estem oferint el que més ens estimem, els nostres valors, el nostre afecte, ..., però, sobre tot, els 
nostre adolescents i joves necessiten del nostre ACOMPANYAMENT. I serà a partir d’això que, a 
través dels diferents entorns i de les diferents propostes que podem realitzar des d’aquests 
entorns, que podem educar i acompanyar per arribar a aquest model de persona al que fem 
referencia. 
 
2. El marc que cal habilitar 
 

Què vol dir habillitar un marc? Doncs això, ben senzillament : construir un entorn que tingui 
les característiques necessàries perquè esdevingui un espai educatiu que atregui els nois i noies 
que en són destinataris. 
 

I la pregunta obligada : és el centre d’educació en el lleure el marc idoni per fer això? De 
fet, molts adolescents tenen la idea del centre d’educació en el lleure com una proposta infantil i 
no pas juvenil. I deixem-nos d’històries, un adolescent fuig de tot allò que tingui regust infantil ... 
Per tant, tenim dues alternatives :  o bé muntar altres centres que no siguin d’esplai ni se’n diguin, 
o bé anar fent forat dins dels centres (opció que ja molts han començat amb èxit) per establir-hi 
un grup singular: el grup de joves. Aquest seria el marc que hauríem d’habilitar. Aquest seria un 
espai propi per als adolescents. Un espai prou propi com perquè se’l sentissin seu (indispensable 
perquè funcioni!). 
 

Però ... i les condicions que ha de tenir? Parlem-ne: 
 

• l’espai 
• l’horari 
• els monitors 
• la normativa 
• els pares i mares 
• l’entitat 
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• la proposta educativa de fons 
LA FIGURA DEL MONITOR/A 
 

• Educar no és sol una tarea o conjunt de tarees, és una donació personal.  L’educació 
implica personalment a l’educador. El monitor no només educa pel que diu i pel que fa, 
sino que també ho fa pel que és, és a dir, a través de la seva persona i de les seves 
actituds bàsiques.  

• El monitor no és una persona ja formada plenament, sino que es va formant. Però com a 
conjunt de partida o exigència bàsica crec és important que hi hagin quatre condicions o 
aptituds: 

• Motivació pedagògica. Ha de tenir un interés i motivació en la seva tasca educativa. 
• Estil educatiu. Ha d’impulsar la seva tarea des de unes finalitats orientades per un estil 

educatiu. 
• Agent educador. Ha d’estar capacitat per a ser autor, és a dir, ha de tenir autoritat i 

capacitat de treball. 
• Maduressa. El monitor educarà des de la seva persona i, per tant, ha de tenir un grau de 

maduresa persona, que implicaria una personalitat equilibrada, un sentit de responsabilitat, 
coherència... Aquesta personalitat posarà de manifest i tindrà connotacions educatives a 
través del testimoni i la vivència. 

• Així com també unes actituds bàsiques: 
• Personals i vitals. En la mesura en que l’educador és un model per a la identificació, la 

seva influència passa per les seves actituds vitals i personals, per allò que dóna sentit a la 
vida i el motiva en cada acció concreta. 

• Relacionals. L’educador ha de vetllar per les seves actituds en tot allò referents a les 
relacions interpersonals, especialment amb els infants i joves. 

• Educatives. L’educació demana d’una especial sensibilitat en la forma de percebre les 
coses i els fets, en la manera de dir, en la manera de fer... 

 
EDUCACIÓ 

• Educació és transformació.  
• L’educació és un procés d’aprenentatge que abarca tota la vida d’un individu (ajuda al 

creixement) 
• La persona es fa en relació al medi social i cultural. L’educació ens permet un procès 

socialitzador (viure en una societat, acceptar valors i normes...) 
• En l’educació es dóna un procès d’ensenyament i aprenentatge 

 
FUNCIONS I RESPONSABILITATS D’UN MONITOR/A 
 
FUNCIONS DE L’EDUCADOR. L’Educador es defineix pel que fa. 
 

Es difícil fer un llistat de funcions, i qualsevol educador podría afegir o restar funcions, ja 
que resulta veritablement complexe realitzar un enunciat precís de les mateixes. Començarem 
dient el que no és. L’Educador, no és un professional buròcrata, i el seu treball es basa en 
reunions, programacions, etc. La seva forma de treballar no es basa en l’aplicació sistemàtica 
d’una serie de tècniques per a solucionar els conflictes. Però tampoc és un profesional que el seu 
principal aliat sigui l’improvització, encara que de vegades fa falta fer-ne ús. El seu treball es 
fonamenta en analitzar, diagnosticar, programar, actuar i avaluar, mètode compartit amb altres 
disciplines. 
 

Per a nosaltres cobra vital importància el fet de conèixer tot el que envolta als nens, la seva 
personalitat real, la dinàmica en el seu grup d’amics (llenguatge, principis, normes,…), l’adaptació 
al sistema educatiu i, per suposat, es pren en la seva justa mida la importància que a 
determinades edats té el nucli familiar. 
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Podem perfilar les següents funcions: 
 

• Conèixer la comunitat, integrant-se en ella mitjançant l’anàlisi de la realitat social i les 
necessitats existents, amb el fi d’adequar la seva intervenció a la problemàtica detectada. 

• Detectar joves en situació d’especial dificultat, de cara a realitzar una posible intervenció. 
• Ofertar alternatives per a la utilització del temps lliure de forma adequada. 
• Col.laborar amb altres organismes, entitats i institucions que tinguin competència en el 

treball amb joves i adolescents. 
• Recolzar motivacions i iniciatives dels joves, orientant-los segons les seves espectatives, 

habilitats socials i personals. 
• Estar presents com a recurs i figura de referència pels joves, especialment pels que no 

tenen models de referència adequats. 
• Mediar a la resolució de conflictes i dificultats específiques. 
• Observar la conducta i característiques del menor, les seves capacitats, circumstàncies, 

dificultats,… promovent canvis mitjançant l’oferta de pautes educatives i potenciant les 
seves capacitats i recursos. 

• Desenvolupar en el jove un esperit de superació sobre sí mateix i de les seves possibilitats 
davant d’altres (millora de la seva autoimatge). 

• Ajudar al jove en conflicte social a prendre consciència de la seva problemàtica específica i 
generar recursos personals per a assumir-la i afrontar-la. 

• Potenciar el coneixement i l’adquisició d’elements bàsics per a orientar-se 
professionalment, d’acord amb els seus interessos i possibilitats laborals. 

 
PERFIL DE L’EDUCADOR: 
 
ACTITUDS: 
 

• Apertura als altres. 
• Flexibilitat de carácter. 
• Tenacitat, serenor, paciència i capacitat 

de ser-hi 
• Sentit ètic. 
• Esperit democràtic, deixant a la resta 

un cert marge per a la iniciativa 
• Acceptar-se a sí mateix i als altres tal 

com són. 
• Respecte per les persones i les coses. 
• Sinceritat oberta. 

• Confiança en les persones. 
• Amabilitat i simpatia. 
• No dogmatismes als mètodes. 
• Capacitat per treballar en equip. 
• Capacitat d’empatia. 
• Capacitat per aceptar als altres. 
• Ser coherent, responsable i solidari. 
• Crític amb la realitat. 
• Saber marcar límits. 

 
 
APTITUDS: 
 

• Capacitat per a les relacions humanes, 
tant a nivell individual com grupal. 

• Capacitat d’iniciativa i creativitat. 
• Capacitat de dedicació i disponibilitat. 
• Capacitat de decisió i compromís. 
• Capacitat d’anàlisi. 
• Sentit de l’organització i planificació. 
• Saber mantenir l’autoritat sense 

imposicions. 

• Saber acceptar les propostes dels 
demés. 

• Saber escoltar. 
• Sentit del procés i capacitat per 

desaparèixer. 
• Tacte, sobretot a l’hora de fer crítiques 

i observacions. 
• Resistencia a la frustració. 
• Disposició per a coordinar-se amb 

altres professionals. 
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• Recursos i tècniques personals. 
Manualitats, esports, etc. 

• Preparació professional, formació 
continua. 

• Sentit de l’humor i optimisme. 

 
DECÀLEG PER A L’ACCIÓ DE L’EDUCADOR 
 
1. L’Educador és una persona amb motivacions clares i profundes, amb vocació de servei, capaç 
d’insertar-se en un mitjà obert i establir contacte i relacions de confiança. 
 
2. Creu en la persona, en la seva capacitat, i que aquesta serà capaç sempre de millorar la seva 
situació si se la fa protagonista des d’un principi, de la seva promoció socio-cultural. 
 
3. L’Educador, ha de partir primer dels propis recursos de la persona a la que desitja ajudar, als 
que hi tingui dret. 
 
4. L’acció de l’Educador ha d’anar enfocada a que la persona sigui més autònoma i acceptada. 
 
5. L’Educador treballa des de l’acostament i l’acompanyament. 
 
6. L’Educador és una persona amb ganes de formació, reflexionant sobre la pràctica i reinventant 
estratègies que facin incidència a l’eficàcia del seu treball. 
 
7. L’Educador es coordina amb l’Equip d’Intervenció, així com amb els altres animadors, agents 
socials i recursos existents a la comunitat. 
 
8. L’Educador és una persona tolerant, respectuosa, sociable, imparcial, compromesa, disponible, 
amb sentit de l’humor i capacitats per reconèixer els seus defectes i emocions. 
 
9. L’Educador realitza un treball individualitzat, fins i tot dins d’un grup. 
 
10. L’Educador, per respecte, sap guardar en secret totes les confidencialitats. 
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REFLEXIONS SOBRE: “EL MONITOR D’ADOLESCENTS I JOVES ” 
 
Quines són les característiques “ideals” que hauria de tenir un monitor d’adolescents i joves? 

1. Diferència generacional : Cal que hi hagui un marge d’edat ampli entre el monitor i el grup 
de nois i noies. 

2. Cal molta coherència i convicció i il.lusió de la tasca que s’està fent per part del monitor. 
Cal que el monitor sigui monitor i no faci de monitor. Cal que tingui clar que no és un més 
del grup, sinó que n’és el monitor. 

3. Cal que sigui una persona molt oberta als canvis i al mon exterior. La societat i amb ella 
les persones canviem molt ràpidament, no fóra bo limitar-se a les activitats que es feien quan 
el monitor formava part com a nen d’un grup de joves (tampoc s’han de rebutjar, es clar!!). 

4. Cal que sigui conscient que és model i referent per al grup de nois. Cal per tant anar amb 
cura amb quin model els oferim. 

5. Cal que el monitor doni eines i aporti idees pròpies tot acceptant i escoltant les que 
vinguin dels nois i noies, però no es pot limitar només a esperar que els nois i noies aportin 
les seves pròpies idees. 

6. Cal prioritzar els objectius generals que es volen aconseguir i les necessitats concretes del 
moment front la realització d’una activitat concreta per molt “genial” que al monitor li pugui 
semblar. 

7. Cal que el monitor estigui obert a ser un canal de comunicació amb i pel noi/ noia. Per això 
és important dedicar temps, però sobretot ser molt senzills, molt sincers i molt humils. 

8. Cal que hi hagi un “equip de monitors” . No és bo que només hi hagi un sol monitor, i que 
es treballi molt en equip. 

9. … 
 
REFLEXIONEM SOBRE ALGUNES HABILITATS EDUCATIVES: 
 
→ Autenticitat : Conscients de la influència sobre els infants i adolescents, només els canvis reals, 
autèntics, d’actitud, poden fer canviar la relació educativa. Les postures externes, 
l’afectació…dificulten i anul.len la relació educativa. 
 “Ser autèntics no vol dir ser col.lega o enrotllat, sinó ferm i de debó per dins…” 

QUÈ FEM?  QUÈ PODEM FER? 
 
→ Autoritat i coherència: El monitor, com a marc de referència, ha d’actuar amb autoritat i 
mantenint una coherència, amb sentit i orientació. 
 “L’autoritat comença amb la nostra coherència; si no volem que cridin, no els cridem, si 
volem que tinguin l’habitació endreçada, nosaltres també,…” 

QUÈ FEM? QUÈ PODEM FER? 
 
→ Tolerància: El monitor ha de partir d’una radical acceptació de tota persona i ha de tenir 
l’actitud de no jutjar a les persones, en tot cas els seus actes. 
 “Evitem els favoritismes i/o marginacions i els comentaris de l’estil ets això o ets allò, 
canviant-los per això que has fet no està bé o si,…” 

QUÈ FEM? QUÈ PODEM FER? 
 
→ Reciprocitat: La relació educativa és bidireccional, però el monitor no ha de caure en 
fal.lacioses consideracions sobre la igualtat, el monitor no és igual que l’infant i/o adolescent, ni 
aquest el percep ni l’accepta com a tal. 
 “El monitor és aquell amic gran que sembla un profe però no ho és, a qui li deu un respecte 
però amb un tracte més proper que al profe,…” 

QUÈ FEM? 
QUÈ PODEM FER? 



 
Som o fem de monitors? I què podem fer perquè la societat ens valori pel que fem i pel que 

som? 
CANVIS EN L’ADOLESCENT 
 

a) Desenvolupament físic 
 

1. Canvis interns 
 

- Alteració a nivell hormonal: s’accentua l’olor corporal. 
- Es segreguen hormones sexual 

- Nois--- es pot detectar semen a l’orina, primeres ejaculacions. 
- Noies--- apareéis el primer periode menstrual 

- El cor i el pulmó creixen el doble en un periode de 3-4 anys; 
descompensació del sistema cardiovascular, es fatigen molt aviat. 

        
2. Canvis externs 
 

- A la cara (creix els pòmuls, el nas) 
- Creixement desproporcionadament del tronc i les extremitats (es 
mouen amb més dificultats) 
- Aparició de l’acne. 
- Canvis en la veu dels nois. 
- Aparició del pèl en diferents parts del coos. 
- Transformació i augment de mida d’òrgans sexuals externs. 
 - Nois--- penis, testicles 
 - Noies--- pits 
- Augment de la massa muscular. 
- Distribució diferents del greix corporal. 

 
b) Desenvolupament cognitiu 
 

- Del pensament concret al pensament formal. 
- Pensar de manera crítica. 
- Tenir en compte dades posibles, no només les presents. 
- Es construeix una escala de valors. 
- Interès per temes transcendents. 
- Interès pel demà, pel futur. 

 
 

c) Desenvolupament social i afectiu: 
 

- Distanciament de la figura paterna. 
- Acostament grup d’amics, augmenta la dependencia cap als altres nois i noies del 

grup. El grup proporciona seguretat i garanteix relacionar-se socialment. 
- Període d’ambigüijtats i contradiccions. 
- Tenen models a seguir.(cantants, ballarins…) 
- Moment per definir-se, construir la personalitat. Una de les fonts de la construcció 

de la personalitat és el conjunt d’altres. 
- Neix el desig d’establir relacions amoroses. Neix l’enamorament i la passió. 

 
 

 
 



 

a) DESENVOLUPAMENT FÍSIC ; De quina manera es pot tenir en compte aquest aspecte 
del desenvolupament dels nois i noies en l’àmbit de l’educació en el lleure ? 

 
1) Hem pensat en les diferències de ritme de desenvolupament fisic ? Com es comparen 

els nois entre ells i les noies entre elles ? Sovint s’ho callen i a alguns els fa mal 
2) Avui dia, el cos està mitificat. Un cos perfecte és, per a moles i moltes, un objectiu de 

vida. Val la pena aprendre que aquest no pot ser un objectiu central? Podem explicar 
al grup d’adolescents que hi ha valors molt més importants. 

3) En canvi, el cos s’ha de tractar bè. Cal fomentar l’esport, cal alimentar-se 
correctament, cal descansar,… Aquesta idea, no es contradiu amb l’anterior? Hem de 
parla d’això? 

4) El cos s’ha de respectar i s’ha de fer respectar. Aquest tambè és un valor que podem 
treballar: el respecte al cos propi i el respecte al cos dels altres. On són els límits del 
respecte al cos? Qui els ha de marcar? Podem ajudar-los a posar límits que ells triïn? 
Segur que podem, si més no, fer-los-en prendre conciencia… 

5) I el domini personal i conscient del cos i la ment. Per què de vegades ens calen 
substàncies per produir sensacions o provocar comportaments que, d’altre manera, no 
es produirien? Entrem en el mon de les drogues. És bo parlar-ne. 

6) Els canvis que experimenten els aparells sexuals obren en aquesta edat, una porta a tot 
un altre món de vivències, de sensacions i de possibilitats. Sovint, a l’escola, 
l’educació sexual es converteix en una classe de ciències naturals en la qual donem 
noms tècnics a òrgans, actes i funcions que ells ja coneixen amb una altre 
nomenclatura. No està pas malament. Al contrari, és bo conèixer bé el què i el per què 
del nostre cos, però…ens hem de quedar aquí? No és aquest un bon moment per 
afrontar, per exemple, el tema de l’afectivitat? I els valors com el respecte, la 
possibilitat de compartir, la sensibilitat, etc.. ? Segur que aquest tema dóna per a molt. 

 
 
b) DESENVOLUPAMENT COGNITIU ; Tots aquests elements, com podrien tractar-se des 
d’una proposta educativa en el temps de lleure ? 
 

1) Cal fer un pas endavant en les activitats. Cal aprofundir, anar més enllà i ajudar-los a 
fer l’esforç d’anar-hi. Hem de donar peu, sempre que puguem, a la reflexiò. Aquest és 
el moment clau. 

2) Desenvolupar la capacitat crítica ha de ser per nosaltres, un objectiu. Hem d’oferir la 
capacitat constant que els adolescents valorin (pensin/critiquin/proposin) allò que 
viuen i que esdevinguin veritables protagonistas del seu grup i de les seves activitats. I 
això vol paciencia, és la forma d’avançar de debò. 

3) És el millor moment per parlar de valors. Presentar-los, veure-l’s, discutir-los. Val la 
pena que hi hagui abundor de temes que obliguen a definir-se. És el moment de 
aprendre que, a la vida, un pot ser espectador, fugitiu, o actor. I la nostra voluntad 
educativa aposta per un home i una dona que esdevingui “actors” de la societat. 

4) Aprofitem també la disponibilitat per a l’educació de valor per plantejar el 
transcendent. Déu? La humanitat? L’univers? És important tenir en compte que cada 
individu serà sensible a creure segons el seu propi jo. Podem oferir un model, en 
nosaltres mateixos, però hem de contribuir a la construcció del model individual de 
cadascú. Allò que és important, des d’un punt de vista educatiu, és que aquest model 
estigui connectat a la construcció de l’escala de valors. 

5) Se’ns obre la possibilitat de fer una bona feina d’orientació. Què vull ser quan sigui 
gran? Potser d’això no se n’encarreguen l’escola i la familia, però és molt més 
important plantejar-se: com vull ser quan sigui gran?. 

 
 



 

d) DESENVOLUPAMENT SOCIAL I AFECTIU: El grup és l’àmbit idoni per treballar els 
elements de desenvolupament relacionats amb els altres. En un centre d’educació en el 
lleure podríem treballar aspectos com: 
 
1) La familia. Per què el rebuig? Perquè toca? Perquè son pesats, carques,…? Seria bona 

idea pensar-hi. L’adolescent pot viure de manera positiva la familia. Tambè aquest és 
un valor necessari en la nostra societat. De fet, la família es l’entorn institucional més 
estable que tenen els adolescents. Fa temps, l’adolescència implicava, directament, 
rebuig a la institució familiar. Era allò d’acceptar-la o enfrontar-s’hi. Ara les coses han 
canviat, però cal ensenyar a l’adolescent a comptar amb els seus i tambè a colaborar-
hi. 

2) Ens hem plantejat mai si hem d’assumir que el nostre grup de joves sigui l’embrió 
d’una colla d’amics? Seria bona idea parlar amb ells i elles, no? Perquè no deixem que 
assagin en el complex món de les relacions entre les persones? Nosaltres com 
educadors hem d’estar presents però no visibles. 

3) Nosaltres esdevenim models per a la construcció de la seva personalitat. Som 
adults/joves de referència inmediata. Això ens dóna molta responsabilitat i ens porta a 
la necessitat de saber-la administrar. 

4) El tema del modelatge en pot donar peu a parlar amb ells de la influència que 
exerceixen els altres sobre nosaltres mateixos. A ser crítics amb això,  a prendre 
conciencia de la construcció del propi jo; són temes que interesen als nois i noies 
d’aquesta edat. 

5) En relació amb aquest àmbit del desenvolupament, ens tocarà més d’una vegada donar 
suport personal a algun dels nois o de les noies del nostre grup. Una baralla, un amor 
no correspost, una amistat fallida, una discussió amb la família, una programa 
d’imatge personal o de no-acceptació… Qualsevol d’aquests fets pot conduir els 
adolescents a una situació depressiva temporal que vol, sovint, que algú els escolti 
(més que no pas que parli!) i que els doni pistes per veure que a la vida “sempre hi ha 
un tros de cel blau”. 

6) Com dèiem anteriorment, hem de treballar la sexualitat des d’una perspectiva que 
abasti els temes de coneixement i de prevenció, però amb el treball profund dels valors 
que es desprenen de qualsevol relació amb l’altra persona. Han d’apostar per tractar el 
tema de la sexualitat des del punt de vista del respecte, l’autocontrol, de la sensibilitat 
i del creixement personal. També que és, per a ells i elles, una via motivadora 
interessant. 
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